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ВСТУП 

Методичні матеріали для вивчення вибіркової дисципліни „Арт-

терапія” містять загальні теми для ознайомлення зі специфікою арт-терапії у 

клінічних закладах та медичних установах, оскільки викладається для 

магістрів, які здобувають спеціалізацію «Реабілітаційна та клінічна 

психологія». Спеціальні теми програми розкривають методи застосування 

арт-терапії з різними категоріями клієнтів. Окрему увагу приділено 

особливостям різних арт-терапевтичних методів та підходів. 

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Арт-техніки активізації 

внутрішніх ресурсів людини» є ознайомити студентів з ключовими 

питаннями арт-терапії, специфікою застосування арт-терапевтичних методів в 

практиці клінічного психолога, а також в процесі реабілітаційної діяльності. 

Даний курс дає також студентові можливість набути перші навички у 

діагностичній, консультативній, корекційній роботі з використанням атр-

терапевтичних методів. 

Завдання вибіркової дисципліни «Арт-терапія»: 

 Проаналізувати арт-терапевтичні підходи до роботи з різними 

категоріями пацієнтів медичних закладів та установ. 

 Розглянути арт-терапевтичні форми роботи клінічного психолога. 

 Сформувати навички застосування арт-терапевтичних методів у 

діагностичній, консультаційній та корекційній роботі. 

Мета навчальної дисципліни – ознайомлення студентів із 

психокорекційною роботою з використанням арт-технік, яка в більшості 

випадків викликає в людей позитивні емоції, допомагає подолати апатію і 

безініціативність, сформувати більш активну життєву позицію. 

Завдання: оволодіти базовими поняттями психокорекції за допомогою 

арт-технік, освоїти різні психотехнічні прийми, що базуються на творчому 

самовияві, мобілізації творчого потенціалу людини, внутрішніх механізмів 

саморегуляції і зцілення. 
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СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

теми 
Тема заняття 

Кількість годин 

лекції практичні 
самостійна 

робота 

МОДУЛЬ І. 
Арт-терапія як напрямок психотерапевтичної діяльності 

клінічного психолога 

1.  
Методи глибинної психології та 

психоаналітичний підхід в арт-техніках 
2 2 7 

2.  
Застосування арт-терапії в медичних 

закладах. 
2 2 7 

3.  
Способи реєстрації і оцінки результатів 

арт-терапевтичної роботи. 
2 2 7 

4.  Графічні методи арт-терапії. 2 2 8 

МОДУЛЬ ІІ. 
Арт-терапевтичні методи та прийоми 

5.  Арт-терапія з папером. 2 2 7 

6.  Арт-терапія у парній роботі. 2 2 7 

7.  
Використання арт-терапії в роботі з 

сім’ями. 
2 2 7 

8.  Казкотерапія як напрям арт-терапії. 2 2 8 

Усього: 16 16 58 

 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Базова 
1. Ільченко І. С. Арт-терапія: навчальний посібник для студентів / І. С. 

Ільченко. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013.  150 

с. https://cutt.ly/BWEII7k 

2. Калька Н. Практикум з арт-терапії: навч.-метод. посібник. Ч. 1. / Н. 

Калька, З. Ковальчук. – Львів : ЛьвДУВС, 2020. – 232 с. 

https://cutt.ly/xWEICDF 

3. Колпакчи О. С. Арт-терапія : курс лекцій : навчальний посібник / О. С. 

Колпакчи. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 322 с. https://cutt.ly/XWEIFr3 

4. Копытин А. И. Системная арт-терапия / А. И. Копытин.  СПб. : Питер, 

2001. – 234 с. https://cutt.ly/uWEItnC 

5. Копытин А. И. Современная клиническая арт-терапия : учебное пособие. 

/ А. И. Копытин. – М. : Когито Центр, 2015. – 526 с. 

https://cutt.ly/lWEU7og 

6. Копытин А. И. Теория и практика арт-терапии / А. И. Копытин. – СПб. : 

Питер, 2002. – 368 с. https://cutt.ly/1WEIqe1 

https://cutt.ly/BWEII7k
https://cutt.ly/xWEICDF
https://cutt.ly/XWEIFr3
https://cutt.ly/uWEItnC
https://cutt.ly/lWEU7og
https://cutt.ly/1WEIqe1
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7. Лебедева Л. Д. Практика арт-терапии : подходы, диагностика, система 

занятий / Л. Д. Лебедева. – СПб. : Речь, 2005. – 256 с. 

https://cutt.ly/dWEIgVA 

8. Литвиненко В. А. Основи арт-терапії : навчально-методичний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів. 2-ге видання, перероблене і 

доповнене / В. А. Литвиненко – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 

2016. – 140 с. 

9. Практикум по арт-терапии / под ред. А. И. Копытина.  СПб. : Питер, 

2000. – 448 с. – (Серия „Практикум по психологии”). 

https://cutt.ly/xWEIs86 

10. Никитин В. Н. Арт-терапия : учебное пособие / В. Н. Никитин.  М. : 

Когито-Центр, 2014. – 327 с. https://cutt.ly/fWEInGa 

11. Практическая арт-терапия : лечение, реабилитация, тренинг / под ред. А. 

И. Копытина. – М. : Когито-Центр, 2008. – 288 с. https://cutt.ly/gWEIEoD 

Допоміжна 
12. Арт-терапия / Сост. и общ. ред. А. И. Копытина. – СПб. : Питер, 2001. – 

320 с. – (Серия „Хрестоматия по психологии”).  

13. Арт-терапия : новые горизонты / Под. ред. А. И. Копытина. – М. : Когито-

Центр, 2006. – 336 с.  

14. Арт-терапия в эпоху постмодерна / Под ред. А. И. Копытина. – СПб. : 

Речь, 2002. – 224 с.  

15. Бетенски М. Что ты видишь? Новые методы арт-терапии / М. Бетенски ; 

пер. с англ. М. Злотник. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 256 с. : ил. – 

(Серия „Ступени психотерапии”).  

16. Будза А. Арт-терапия. Йога внутреннего художника. Санкт-Петербург : 

Северо-Запад ; Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. 317, [2] с. 

17. Ваверниеце И., Кревица Э., Упмале А. и др. Искусствотерапия / под ред. 

К. Мартинсонепер ; пер. с латыш. А. Карповой. – Санкт-Петербург : Речь, 

2014. – 351 с. 

18. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М. Практикум по креативной 

терапии. – Санкт-Петербург : Речь, 2001. – 390 с. 

19. Киселева М. В. Загадка арт-терапии, или Пробуждение внутреннего 

ребенка. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. – 77, [3] с. 

20. Кокоренко В. Л. Арт-технологии в подготовке специалистов помогающих 

профессий / В. Л. Кокоренко. – СПб. : Речь, 2005. – 101 с.  

21. Копытин А. И. Психодиагностика в арт-терапии. – Санкт-Петербург : 

Речь, 2014. – 284 с. 

22. Копытин А. И. Руководство по групповой арт-терапии / А. И. Копытин. – 

СПб. : Речь, 2003. – 320 с.  

23. Копытин А. И. Руководство по детско-подростковой и семейной арт-

терапии / А. И. Копытин, Е. Е. Свистовская. – СПб. : Речь, 2010. – 250 с.  

24. Копытин А. И. Техники аналитической арт-терапии : исцеляющие 

путешествия / А. И. Копытин, Б. Корт. – СПб. : Речь. – 144 с.  

https://cutt.ly/dWEIgVA
https://cutt.ly/xWEIs86
https://cutt.ly/fWEInGa
https://cutt.ly/gWEIEoD
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25. Лебедева Л. Д., Никонорова Ю. В., Тараканова Н. А. Энциклопедия 

признаков и интерпретаций в проективном рисовании и арт-терапии. – 

Санкт-Петербург : Речь, 2006. – 332 с. 

26. Никитин В., Цанев П. Образ и сознание в арт-терапии. – Изд. 2-е, испр. и 

доп. – Москва : Когито-Центр, 2018. – 268 с. 

27. Новикова К. В. Теория и практика арт-терапии : учебное пособие. – 

Хабаровск : Издательство ТОГУ, 2016. – 275 с. 

28. Платонова О. В., Жвитиашвили Н. Ю. Арттерапия в художественном 

музее : Учеб. пособие для гуманитар.-худож. вузов. – Санкт-Петербург : 

СпецЛит, 2000. – 143 с. 

29. Практикум по арт-терапии / под ред. А. И. Копытина. – Санкт-Петербург 

: Питер, 2000. – 443 с. 

30. Терапия искусствами: интермодальный подход = Expressive arts therapy : 

сборник статей / под ред. Е. В. Буренковой, В. В. Сидоровой. – Пенза : 

Соколов А. Ю., 2017. – 134 с. 
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 К. : Либідь, 1996. – 257 с. 
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ТЕМИ ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 
Арт-терапія як напрямок психотерапевтичної 

діяльності клінічного психолога 

 

  

Тема 1 
Методи глибинної психології та психоаналітичний підхід 

в арт-техніках 

Мета.  Ознайомлення із методами глибинної психології та 

психоаналітичним підходом в арт-техніках. 

1. Аналіз символіки в арт-терапії. 

2. Колективне несвідоме та архетипи в арт-терапії. 

3. Символіка лібідо, едипів комплекс в арт-терапії. 

4. Психологічний захист і арт-терапія. 

5. Арт-терапія зі сновидіннями і спрямованою візуалізацією. 

Література: 

1. Боронська Т. Оборотень и ринг. Изучение бессознательных процессов с 

помощью метафор. – В кн.: Практикум по арт-терапии / Под ред. 

А.И.Копытина. – СПб.: Питер, 2000, с. 121 – 135. 

2. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по креативной терапии /  Т. Д. 

Зинкевич-Евстигнеева, Т. М. Грабенко. – СПб. : Речь, 2001. –  С. 151–153, 

154–156. 

3. Коновальчук В. І. Яким чином дитячий досвід впливає на формування 

психічних захистів суб’єкта. – Практична психологія та соціальна робота, 

2000, №2, с. 15 –18. 

4. Копытин А. И. Психодинамический подход и арт-терапия /  А. И. 

Копытин // Практикум по арт-терапии / Под ред. А. И. Копытина. – СПб. : 

Питер, 2000. – С. 65–98.  

5. Копытин А. И. Техники аналитической арт-терапии : исцеляющие 

путешествия / А. И. Копытин, Б. Корт. – СПб. : Речь, 2007. – С. 86–96. 

6. Медведева Е. А. Краткий исторический обзор применения разных видов 

искусства в лечении и коррекции / Е. А. Медведева, И. Ю. Левченко,  Л. 

Н. Комиссарова, Т. А. Добровольская // Арт-педагогика и арт-терапия  в 

специальном образовании. – М. : Academia, 2001. – С. 7–18. 

7. Роменець В. А. Психологія творчості. – К.: Либідь, 2001, с. 226 – 246. 
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8. Теслюк П. В. Проблеми символічної репрезентації психіки суб’єкта /  П. 

В.  Теслюк // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – № 6. – 

С. 17–20. 

9. Штейнхардт Л. Юнгианская песочная психотерапия / Л. Штейнхардт. – 

СПб. : Питер, 2001. – С. 160–162. 

10. Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції. – К.: Либідь, 

1996, с. 55 – 61, 118-193. 

  

Тема 2 
Застосування арт-терапії в медичних закладах 

Мета.  Ознайомлення із прийомами застосування арт-терапії в медичних 

закладах, розглянути особливості арт-терапевтичної роботи з 

різними видами пацієнтів. 

1. Застосування арт-терапії в психіатричних установах. Види і 

методики застосування арт-терапії в лікуванні психічних і 

наркологічних захворювань. 

2. Арт-терапія у дитячих відділеннях стаціонарів. 

3. Арт-терапія в геріатричних пансіонатах. 

4. Арт-терапія у діагностиці внутрішньої картини хвороби. 

Література: 

1. Арт–терапія як ефективний метод реабілітації пацієнтів із 

захворюваннями психіки // НейроNEWS. – 2015. – № 10. – С. 6–10.  

2. АРТ–терапія: від світового досвіду до національних пріоритетів / Н. А. 

Гайструк [та ін.] // Мистецтво лікування. – 2014. – № 2. – С. 57–60. 

3. Богута Х. Р. Досвід застосування арт–терапії і умовах психіатричного 

стаціонару / Х. Р. Богута, О. О. Фільц, Ю. П. Закаль // Форум психіатрії і 

психотерапії. – Львів, 2000. – T.2. – С. 42–44.  

4. Гасан–заде, Л. А. Кукольный театр как метод психосоциальной 

реабилитации в психиатрической практике / Л. А. Гасан–заде, И. Р. 

Эфендиев // НейроNews. – 2013. – № 10. – С. 14–16. 

5. Зайцев, С. В. Позитивний досвід використання арт–терапевтичної техніки 

«Зобрази– свою хворобу» з метою зміни внутрішньої картини хвороби: я 

і моя недуга / С. В. Зайцев // Фітотерапія.Часопис. – 2014. – № 3. – С. 84–

86. 

6. Захаров, Н. Б. Театр–терапия как метод реабилитации больных 

шизофренией / Н. Б. Захаров, М. В. Злоказова, А. Г. Соловьев // Медико–

социальная экспертиза и реабилитация / Из–во "Медицина". – М. : 

Медицина, 2015. – № 1. – С. 50–54. 
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7. Каяшева, О. И. Техники арт–терапии в психологическом 

консультировании клиентов / О. И. Каяшева // Психология в вузе. – 2014. 

– № 4. – С. 127–134. 

8. Копытин, А. И. Некоторые проблемы использования арт–терапии в 

психиатрии / А. И. Копытин // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. 

Корсакова. – 2004. – Т. 104 № 5. – С. 77–82. 

9. Миткевич, В. А. Социально–психологическая адаптация детей и 

подростков с невротическими расстройствами с применением творческих 

методов психотерапии / В. А. Миткевич, А. Г. Соловьев, П. И. Сидоров // 

Медико–социальная экспертиза и реабилитация. – 2008. – № 4. – С. 6–8. 

10. Попкова, Г. Г Арт–терапия в психологической реабилитации детей, 

больных туберкулезом / Г. Г Попкова, В. А. Силантьева // Туберкулез и 

болезни легких. – 2014. – № 8. – С. 88. 

11. Садовий, І. Мистецтво, здатне лікувати душі / І. Садовий // Фармацевт 

практик. – 2008. – № 4. – С. 95–97. 

12. Сахно, С. Г. Психосоціальний напрям арт–терапії, застосований 

психіатричними службами в Україні / С. Г. Сахно // Мистецтво лікування. 

– 2013. – № 9/10. – С. 64–65. 

  

Тема 3 
Способи реєстрації і оцінки результатів арт-

терапевтичної роботи 

Мета.  Ознайомлення із прийомами реєстрації і оцінки результатів арт-

терапевтичної роботи. 

1. Використання формалізованого бланку в арт-терапевтичній роботі. 

2.  Використання розгорнутого опису за схемою в груповій арт-

терапевтичній роботі.  

3. Хронограма групової арт-терапії. 

4. Методи оцінки арт-психотерапевтичного впливу: методи оцінювання 

разом з асистентом; спільне оцінювання з групою; методи оцінювання разом з 

іншими спеціалістами, в тому числі і супервізорство. 

Література: 

1. Ільченко І. С. Арт-терапія: навчальний посібник для студентів / І. С. 

Ільченко. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013.  150 

с. https://cutt.ly/BWEII7k 

2. Калька Н. Практикум з арт-терапії: навч.-метод. посібник. Ч. 1. / Н. 

Калька, З. Ковальчук. – Львів : ЛьвДУВС, 2020. – 232 с. 

https://cutt.ly/xWEICDF 

https://cutt.ly/BWEII7k
https://cutt.ly/xWEICDF
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3. Колпакчи О. С. Арт-терапія : курс лекцій : навчальний посібник / О. С. 

Колпакчи. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 322 с. https://cutt.ly/XWEIFr3 

4. Копытин А. И. Многообразие форм арт-терапевтической работы /  А. И. 

Копытин // Практикум по арт-терапии / Под ред. А. И. Копытина. – СПб. : 

Питер, 2000. – С. 21–27. 

5. Копытин А. И. Психодинамический подход и арт-терапия /  А. И. 

Копытин // Практикум по арт-терапии / Под ред. А. И. Копытина. – СПб. : 

Питер, 2000. – С. 65–98.  

6. Копытин А. И. Системная арт-терапия / А. И. Копытин. – СПб. : Питер, 

2001. – С. 11–92. 

7. Лебедева Л. Д. Практика арт-терапии : подходы, диагностика, система 

занятий / Л. Д. Лебедева. – СПб. : Речь, 2005. – С. 65–72 (Глава 

„Пространство арт-терапевтического процесса”), 73–104 (Глава 

„Модель арт-терапевтической сессии (занятия)”). 

  

Тема 4 
Графічні методи арт-терапії 

Мета.  Ознайомлення із прийомами роботи з фарбами, олівцями, 

фломастерами та допоміжними засобами для них (пензлі, ролики, 

губки тощо); використання графічних методів у психодіагностичній 

та психотерапевтичній роботі. 

1. Ізотерапія як арт-терапевтичний метод. Творче, спонтанне чи 

тематичне малювання у арт-терапії. Процедура створення малюнка під час 

спонтанного малювання. Засади діагностики та інтерпретації в ізотерапії. 

2. Аналіз та інтерпретація кольорів. Кольорова карта Л. Штейнхардт. 

Символіка кольорів в юнгіанській психотерапії. 

3. Методики малювання: вільне, комунікативне, спільне, доповнююче. 

4. Дудлінг в арт-терапії як малювання за допомогою простих елементів. 

Зентангл в арт-терапії як поєднання медитації та малювання. 

Література: 

1. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М. Практикум по креативной 

терапии. СПб.: Речь, 2001. С. 151-153, 154-156. 

2. Практикум по арт-терапии / Под ред. А. И.Копытина. СПб.: Питер, 2000. 

С. 423 – 425. 

3. Психогимнастика в тренинге / Под ред Н. Ю. Хрящевой. СПб.: Речь, 

2000. С. 121. 

4. Стюарт В. Работа с образами и символами в психологическом 

консультировании / В. Стюарт ; пер. с англ. Н. А. Хмелик. – М. : Класс, 

1998. – 306 с. – (Библиотека психологии и психотерапии). 

https://cutt.ly/XWEIFr3
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5. Ферс Г. М. Тайный мир рисунка / Г. М. Ферс. – СПб. : Европейский дом, 

2000. – С. 121–123 (інтерпретація кольорів), 134–136 (аналіз квадрантів: 

розташування на листку). 

6. Ферс Г. М. Тайный мир рисунка. СПб.: Европейский дом, 2000. С. 121 – 

123 (інтерпретація кольорів), 134 – 136 (аналіз квадрантів: 

розташування на листку). 

7. Шоттенлоэр Г. Рисунок и образ в гештальттерапии / Г. Шоттенлоэр. – 

СПб. : Изд-во Пирожкова, 2001. – С. 66–78 (спонтанне малювання). 

8. Штейнхардт Л. Юнгианская песочная психотерапия / Л. Штейнхардт. – 

СПб. : Питер, 2001. – С. 141–144 (кольорова карта для арт-терапії; 

інтерпретація ліній), 160–162 (аналіз квадрантів: розташування  на 

листку). 

9. Юнг К. Г. Человек и его символы / К. Г. Юнг. – М. : Медков С. Б., 

„Серебряные нити”, 2006. – 352 с. 

10. Яценко Т. С. По той бік символіки психомалюнків / Т. С. Яценко // 

Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – №7. – С. 25–26. 

  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Арт-терапевтичні методи та прийоми 

  

Тема 5 
Арт-терапія з папером 

Мета.  Ознайомлення із прийомами роботи з папером, використання 

властивостей паперу для психокорекції особистісних властивостей, 

станів, переживань. 

1. Принципи роботи з папером. Техніки застосування паперу в арт-

терапії. Робота з папером різних фактур та кольорів. Допоміжні засоби в 

роботі з папером. Діагностика в арт-терапії за допомогою застосування технік 

роботи з папером. 

2. Колажування як арт-терапевтична техніка. Цілі виконання колажу. 

Індивідуальні та групові форми колажу. Особливості інтерпретації та 

трактування колажів. 

3. Використання техніки пап’є-маше в арт-терапії. Арт-терапевтичне 

виготовлення масок за допомогою пап’є-маше. Арт-терапевтична 

інтерпретація та трактування психологічного змісту маски. Функції маски в 

межах різноманітних підходів. 

Література: 
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1. Ільченко І. С. Арт-терапія: навчальний посібник для студентів / І. С. 

Ільченко. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013.  150 

с. https://cutt.ly/BWEII7k 

2. Калька Н. Практикум з арт-терапії: навч.-метод. посібник. Ч. 1. / Н. 

Калька, З. Ковальчук. – Львів : ЛьвДУВС, 2020. – С. 50-54 

(«Маскотерапія»). https://cutt.ly/xWEICDF 

3. Колпакчи О. С. Арт-терапія : курс лекцій : навчальний посібник / О. С. 

Колпакчи. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 322 с. https://cutt.ly/XWEIFr3 

4. Кравченко С. Маскотерапия: Портрет в открытии, развитии и 

психотерапии личности. – Издательские решения, 2018. – 220 с. 

https://cutt.ly/NWEPmSl 

5. Мидгард А. Маскотерапия. https://cutt.ly/8WEPs4V 

6. Назлоян Г. М. Маскотерапия. Методика и техники. – М., 2005. – 298 с. 

https://cutt.ly/EWEPTl5 

7. Осадчук Л. О. Образ жизни оригами: оригами в педагогике и арт-терапии. 

М.: Владос, 2006. 406 с. 

8. Практикум по арт-терапии / Под ред. А. И. Копытина. СПб.: Питер, 2000. 

С. 426. 

9. Тренинг развития жизненных целей / Под ред. Е. Г. Трощихиной. СПб.: 

Речь, 2001. С. 80, 90 – 93. 

10. Шоттенлоэр Г. Рисунок и образ в гештальттерапии. СПб.: Изд-во 

Пирожкова, 2001. С. 140 – 148 (Глава “Игры с масками”). 

11. Штейнхардт Л. Юнгианская песочная психотерапия. – СПб.: Питер, 

2001. – С. 81, 102. 

  
Тема 6 

Арт-терапія у парній роботі 

Мета.  Організація спільної образотворчої роботи в парах, що дозволяє 

розвивати комунікативні навички, досліджувати і коректувати 

соціальні ролі і звичні форми поведінки. 

1. Розвиток комунікативних навичок за допомогою арт-терапії. 

Діагностика та розвиток соціальної перцепції методами арт-терапії. Здатність 

до самопрезентації, толерантність до інших у арт-терапевтичній роботі з 

парою. 

2. Діагностика соціальних ролей за допомогою арт-терапевтичних 

технік. 

3. Корекція стереотипних дій у побудові стосунків за допомогою арт-

терапії 

Література: 

https://cutt.ly/BWEII7k
https://cutt.ly/xWEICDF
https://cutt.ly/XWEIFr3
https://cutt.ly/NWEPmSl
https://cutt.ly/8WEPs4V
https://cutt.ly/EWEPTl5
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1. Копытин А. И. Многообразие форм арт-терапевтической работы / А. И. 

Копытин // Практикум по арт-терапии / Под ред. А. И. Копытина. – СПб. : 

Питер, 2000. – С. 28–46. 

2. Копытин А. И. Руководство по групповой арт-терапии / А. И. Копытин. – 

СПб. : Речь, 2003. – С. 39–86, 201–252. 

3. Копытин А. И. Системная арт-терапия / А. И. Копытин. – СПб. : Питер, 

2001. – С. 98–178. 

4. Практикум по арт-терапии / Под ред. А. И. Копытина. СПб.: Питер, 2000. 

С. 435 – 437. 

5. Пролкс Л. Групповая арт-терапия с маленькими детьми и их родителями / 

Л. Пролкс // Арт-терапия : новые горизонты / Под. ред. А. И. Копытина. – 

М. : Когито-Центр, 2006. – С. 87–104. 

6. Шоттенлоэр Г. Рисунок и образ в гештальттерапии. СПб.: Изд-во 

Пирожкова, 2001. С. 153–201 (Глава “Дерево: от части к целому”). 

7. Шумакова Л. П. Групове проективне малювання – це імпровізований 

танок // Практична психологія та соціальна робота. 1999. №1. С. 15 – 18. 

8. Яблонська Т. М. Тренінг педагогічної рефлексії для студентів та вчителів 

// Практична психологія та соціальна робота. 1999. №3. С. 12 – 13. 

9. Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції / Т. С. Яценко. 

– К. : Либідь, 1996. – С. 61–82. 

  

Тема 7 
Використання арт-терапії в роботі з сім’ями 

Мета.  Дослідження і корекція стосунків в сім’ї, їх динаміки, структури. 

Формування позитивного образу сім’ї та сімейних стосунків. 

1. Арт-методи визначення типових сімейних сценаріїв, які домінують у 

стосунках, їх впливу на якість дитячо-батьківських та подружніх стосунків. 

Арт-методи побудови власних суверенних стосунків партнерами, у випадку 

відмови від частини сімейних сценаріїв. 

2. Арт-методи дослідження чинників сімейних стосунків: бачення себе 

партнером, уявлення про партнера, уявлення про стосунки. Проведення 

консультативної та психокорекційної роботи, визначення ключової проблеми 

у стосунках пари за допомогою арт-терапії. 

3. Критерії та види сімейних стосунків, їх відображення на малюнках 

клієнтів різних вікових категорій. Прийоми роботи з батьками та дітьми в 

арт-терапії. 

Література: 

1. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М. Практикум по креативной 

терапии. СПб.: Речь, 2001. С. 149 –150. 
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2. Копытин А. И. Руководство по детско-подростковой и семейной арт-

терапии / А. И. Копытин, Е. Е. Свистовская. – СПб. : Речь, 2010. – 250 с. 

3. Практикум по арт-терапии / Под ред. А. И. Копытина. СПб.: Питер, 2000, 

с. 437 – 438, 440. 

4. Тренинг развития жизненных целей / Под ред. Е. Г. Трощихиной. СПб.: 

Речь, 2001. С. 148 –149. 

5. Ширн Ч., Расселл К. “Рисунок семьи” как методика изучения детско-

родительских взаимоотношений // Альманах психологических тестов. 

Рисуночные тесты. М.: КСП, 1997. С. 272 – 285. 

6. Шоттенлоэр Г. Рисунок и образ в гештальттерапии. СПб.: Изд-во 

Пирожкова, 2001. С. 219 – 228 (Глава “Семейные рисунки”). 

  
Тема 8 

Казкотерапія як напрям арт-терапії 

Мета.  Ознайомити із принципами казкотерапії та способами використання 

у ній арт-методів. 

1. Казка як двері до колективного несвідомого, як спосіб контакту з 

дитячими ресурсами; як вказівка до дії; як засіб “обходу” опору. Архетип і 

символіка казки. Відомі казкові персонажі, архетипічне значення образів. 

Діагностичні критерії в казці. Словник казкових символів. Алгоритм 

складання психотерапевтичної казки. 

2. Індивідуальна казкотерапія. Варіанти створення клієнтами казок, їх 

діагностичне значення, шляхи інтерпретації. Складання казки метафори на 

замовлення клієнта. 

3. Групова казкотерапія. Конструювання казкових сюжетів у групі. 

Корекція та діагностика за допомогою казок при роботі в групі. 

Література: 

1. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М. Практикум по креативной 

терапии. – СПб. : Речь, 2001. – С. 147–155. 

2. Калька Н. Практикум з арт-терапії: навч.-метод. посібник. Ч. 1. / Н. 

Калька, З. Ковальчук. – Львів : ЛьвДУВС, 2020. – С. 30–37 

(«Казкотерапія»), 213–231 («Словник казкових символів»). 

https://cutt.ly/xWEICDF 

3. Кэдьюсон Х. Практикум по игровой психотерапии / Х. Кэдьюсон,  Ч. 

Шеффер. – СПб. : Питер, 2002. – С. 87–89. 

4. Кэдьюсон Х., Шеффер Ч. Практикум по игровой психотерапии. – СПб. : 

Питер, 2002. – С. 41–76 (Раздел ІІ “Техники сочинения историй”). 

5. Люмара (Семенова Л.). Сказкотерапия: от бублика до ватрушки. – К. : 

Весь, 2006. 

6. Практикум по арт-терапии / Под ред. А. И. Копытина. – СПб. : Питер, 

2000. – С. 425–427. 

https://cutt.ly/xWEICDF
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7. Радина Н. К. Истории и сказки в психологической практике. – СПб.: 

Речь, 2006. – 208 с. https://cutt.ly/VWEP5yV 

8. Стишенок И. В. Сказка в тренинге: коррекция, развитие, личностный 

рост. – СПб. : Речь, 2006. – 144 с. https://cutt.ly/5WEAq1K 

9. Тараріна О. Практикум з арт-терапії в роботі з дітьми. – Астамір-В, 2019. 

10. Шоттенлоэр Г. Рисунок и образ в гештальттерапии. – СПб. : Изд-во 

Пирожкова, 2001. – С. 199–201 (Глава “Рисование и сочинение 

историй”). 

  
  

https://cutt.ly/VWEP5yV
https://cutt.ly/5WEAq1K
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ТЕМИ ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

теми 
Тема заняття 

МОДУЛЬ І 

1.  

Арт-техніки: вихідні поняття. Вправи на знайомство з образотворчими 

матеріалами. 

Вправи „Каракулі”, „Метелики”.  

(Фарби, пензлі – тонкий і товстий, два аркуші формату А3 для 

кожного). 

2.  

Основіні фактори психокорекційного впливу в арт-техніках роботи з 

папером. Створення колажів на теми:  

„Мої секрети”, „Моя жіночість”, „Мій життєвий шлях”.  

(Ватман – один на чотирьох осіб, журнали, клей, ножиці, 

фломастери). 

3.  
Дослідження психокорекційного процесу  

у вправі „Моя маска”. (Фарби, пензлі, два аркуші А3 для кожного). 

4.  
Індивідуальні арт-техніки  

у вправі „Шафа”. (Фарби, пензлі, один аркуш А3 для кожного). 

5.  
Групові арт-техніки  

у вправі „Дерево”. (Фарби, пензлі, ватман – один на чотирьох осіб). 

МОДУЛЬ ІІ 

6.  

Використання арт-технік в роботі з дітьми та підлітками.  

Вправа „Кактус” на дослідження дитячої агресивності.  

(Фарби, пензлі, один аркуш А3 для кожного). 

7.  

Психомалюнок в арт-техніках.  

Тест „Дім – Дерево – Людина”. (Фарби, пензлі, один аркуш А3 для 

кожного). 

8.  

Арт-техніки роботи з піском. Вправа „Відбитки наших рук”, 

„Подорож до звуків”, „Письмена на піску” [Зинкевич-Евстигнеева Т. 

Д., Грабенко Т. М. Практикум по креативной терапии. – СПб.: Речь, 

2001. – С. 118]. (Піднос, пісок, фігурки). 

9.  

Арт-техніки з використанням глини.  

Вправа „Світ у глині” [Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М. 

Практикум по креативной терапии. – СПб.: Речь, 2001. – С. 153–154]. 

(Глина, підставки для ліплення). 

10.  
Арт-техніки з природними та синтетичними матеріалами.  

Вправа „Спільний проект”. (Скотч, клей, фарби, пензлі). 
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Практичне заняття 1 
Методи глибинної психології та психоаналітичний підхід 

в арт-техніках 

Мета.  Ознайомлення із методами глибинної психології та 

психоаналітичним підходом в арт-техніках. 
 

Обладнання: фарби, пензлі – тонкий і товстий, два аркуші формату А3 для 

кожного. 

1. Техніка «Без маски». Мета: формування навичок прийняття істинного 

«Я», розвиток самоідентифікації. Н. Калька, З. Ковальчук, с. 92. 

2. Техніка «Моя внутрішня дитина у дорослому житті». Мета: 

трансформація дитячих спогадів в особистісний ресурс, 

переформатування негативного досвіду та припрацювання дитячих 

травм. Н. Калька, З. Ковальчук, с. 98. 

3. Техніка «Дитячі спогади» (Автор К. Мілютіна). Мета: актуалізація 

батьківського-дитячих стосунків, усвідомлення сімейних сценаріїв. Н. 

Калька, З. Ковальчук, с. 162. 

Література: 

1. Боронська Т. Оборотень и ринг. Изучение бессознательных процессов с 

помощью метафор. – В кн.: Практикум по арт-терапии / Под ред. 

А.И.Копытина. – СПб.: Питер, 2000, с. 121 – 135. 

2. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по креативной терапии /  Т. Д. 

Зинкевич-Евстигнеева, Т. М. Грабенко. – СПб. : Речь, 2001. –  С. 151–153, 

154–156. 

3. Калька Н. Практикум з арт-терапії: навч.-метод. посібник. Ч. 1. / Н. 

Калька, З. Ковальчук. – Львів : ЛьвДУВС, 2020. – С. 92–162. 

https://cutt.ly/xWEICDF 

4. Коновальчук В. І. Яким чином дитячий досвід впливає на формування 

психічних захистів суб’єкта. – Практична психологія та соціальна робота, 

2000, №2, с. 15 –18. 

5. Копытин А. И. Психодинамический подход и арт-терапия /  А. И. 

Копытин // Практикум по арт-терапии / Под ред. А. И. Копытина. – СПб. : 

Питер, 2000. – С. 65–98.  

6. Копытин А. И. Техники аналитической арт-терапии : исцеляющие 

путешествия / А. И. Копытин, Б. Корт. – СПб. : Речь, 2007. – С. 86–96. 

7. Медведева Е. А. Краткий исторический обзор применения разных видов 

искусства в лечении и коррекции / Е. А. Медведева, И. Ю. Левченко,  Л. 

Н. Комиссарова, Т. А. Добровольская // Арт-педагогика и арт-терапия  в 

специальном образовании. – М. : Academia, 2001. – С. 7–18. 

8. Роменець В. А. Психологія творчості. – К.: Либідь, 2001, с. 226 – 246. 

https://cutt.ly/xWEICDF
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9. Теслюк П. В. Проблеми символічної репрезентації психіки суб’єкта /  П. 

В.  Теслюк // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – № 6. – 

С. 17–20. 

10. Штейнхардт Л. Юнгианская песочная психотерапия / Л. Штейнхардт. – 

СПб. : Питер, 2001. – С. 160–162. 

11. Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції. – К.: Либідь, 

1996, с. 55 – 61, 118-193. 

Практичне заняття 2 
Застосування арт-терапії в медичних закладах 

Мета.  Ознайомлення із прийомами застосування арт-терапії в медичних 

закладах, розглянути особливості арт-терапевтичної роботи з 

різними видами пацієнтів. 
 

Обладнання: ватман – один на чотирьох осіб, журнали, клей, ножиці, 

фломастери. 

1. Техніка «Монотипія». Мета: вираження емоційних переживань, 

активізація позитивних емоцій, мобілізація творчого потенціалу. Н. 

Калька, З. Ковальчук, с. 72. 

2. Техніка «Страус» (Автор Г. Ель, модифікована К. Сморжаник) Мета: 

знайомство зі страхами, формування вміння позбавитися «страусиної» 

стратегії, пошук конструктивних сторін страху. Н. Калька, З. Ковальчук, 

с. 76. 

3. Колаж «Серце». Мета: актуалізація позитивних емоцій, пошук ресурсу, 

зменшення психоемоційного напруження, подолання стресу. Н. Калька, 

З. Ковальчук, с. 82. 

Література: 

1. Арт–терапія як ефективний метод реабілітації пацієнтів із 

захворюваннями психіки // НейроNEWS. – 2015. – № 10. – С. 6–10.  

2. АРТ–терапія: від світового досвіду до національних пріоритетів / Н. А. 

Гайструк [та ін.] // Мистецтво лікування. – 2014. – № 2. – С. 57–60. 

3. Богута Х. Р. Досвід застосування арт–терапії і умовах психіатричного 

стаціонару / Х. Р. Богута, О. О. Фільц, Ю. П. Закаль // Форум психіатрії і 

психотерапії. – Львів, 2000. – T.2. – С. 42–44.  

4. Гасан–заде, Л. А. Кукольный театр как метод психосоциальной 

реабилитации в психиатрической практике / Л. А. Гасан–заде, И. Р. 

Эфендиев // НейроNews. – 2013. – № 10. – С. 14–16. 

5. Зайцев, С. В. Позитивний досвід використання арт–терапевтичної техніки 

«Зобрази– свою хворобу» з метою зміни внутрішньої картини хвороби: я 

і моя недуга / С. В. Зайцев // Фітотерапія.Часопис. – 2014. – № 3. – С. 84–

86. 
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6. Захаров, Н. Б. Театр–терапия как метод реабилитации больных 

шизофренией / Н. Б. Захаров, М. В. Злоказова, А. Г. Соловьев // Медико–

социальная экспертиза и реабилитация / Из–во "Медицина". – М. : 

Медицина, 2015. – № 1. – С. 50–54. 

7. Калька Н. Практикум з арт-терапії: навч.-метод. посібник. Ч. 1. / Н. 

Калька, З. Ковальчук. – Львів : ЛьвДУВС, 2020. – С. 82. 

https://cutt.ly/xWEICDF 

8. Каяшева, О. И. Техники арт–терапии в психологическом 

консультировании клиентов / О. И. Каяшева // Психология в вузе. – 2014. 

– № 4. – С. 127–134. 

9. Копытин, А. И. Некоторые проблемы использования арт–терапии в 

психиатрии / А. И. Копытин // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. 

Корсакова. – 2004. – Т. 104 № 5. – С. 77–82. 

10. Миткевич, В. А. Социально–психологическая адаптация детей и 

подростков с невротическими расстройствами с применением творческих 

методов психотерапии / В. А. Миткевич, А. Г. Соловьев, П. И. Сидоров // 

Медико–социальная экспертиза и реабилитация. – 2008. – № 4. – С. 6–8. 

11. Попкова, Г. Г Арт–терапия в психологической реабилитации детей, 

больных туберкулезом / Г. Г Попкова, В. А. Силантьева // Туберкулез и 

болезни легких. – 2014. – № 8. – С. 88. 

12. Садовий, І. Мистецтво, здатне лікувати душі / І. Садовий // Фармацевт 

практик. – 2008. – № 4. – С. 95–97. 

13. Сахно, С. Г. Психосоціальний напрям арт–терапії, застосований 

психіатричними службами в Україні / С. Г. Сахно // Мистецтво лікування. 

– 2013. – № 9/10. – С. 64–65. 

Практичне заняття 3 
Способи реєстрації і оцінки результатів арт-

терапевтичної роботи 

Мета.  Ознайомлення із прийомами реєстрації і оцінки результатів арт-

терапевтичної роботи. 
 

Обладнання: фарби, пензлі, два аркуші формату А3 для кожного. 

1. Вправа „Емоційний атлас тіла”. Мета: визначення типових реакцій тіла 

на емоційні подразники, окреслення типових подразників, що 

викликають найбільш яскраві тілесні реакції, усвідомлення зв’язку між 

тілесним та емоційним. Н. Калька, З. Ковальчук, с. 83. 

2. Техніка „Особистий герб” (Автор М. Кісельова) Мета: розвиток 

самоповаги та само розуміння, рефлексія публічного „Я”, соціальна 

відкритість. Н. Калька, З. Ковальчук, с. 101. 

  

https://cutt.ly/xWEICDF
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Література: 

1. Ільченко І. С. Арт-терапія: навчальний посібник для студентів / І. С. 

Ільченко. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013.  150 

с. https://cutt.ly/BWEII7k 

2. Калька Н. Практикум з арт-терапії: навч.-метод. посібник. Ч. 1. / Н. 

Калька, З. Ковальчук. – Львів : ЛьвДУВС, 2020. – 232 с. 

https://cutt.ly/xWEICDF 

3. Колпакчи О. С. Арт-терапія : курс лекцій : навчальний посібник / О. С. 

Колпакчи. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 322 с. https://cutt.ly/XWEIFr3 

4. Копытин А. И. Многообразие форм арт-терапевтической работы /  А. И. 

Копытин // Практикум по арт-терапии / Под ред. А. И. Копытина. – СПб. : 

Питер, 2000. – С. 21–27. 

5. Копытин А. И. Психодинамический подход и арт-терапия /  А. И. 

Копытин // Практикум по арт-терапии / Под ред. А. И. Копытина. – СПб. : 

Питер, 2000. – С. 65–98.  

6. Копытин А. И. Системная арт-терапия / А. И. Копытин. – СПб. : Питер, 

2001. – С. 11–92. 

7. Лебедева Л. Д. Практика арт-терапии : подходы, диагностика, система 

занятий / Л. Д. Лебедева. – СПб. : Речь, 2005. – С. 65–72 (Глава 

„Пространство арт-терапевтического процесса”), 73–104 (Глава 

„Модель арт-терапевтической сессии (занятия)”). 

8. Шоттенлоэр Г. Рисунок и образ в гештальттерапии / Г. Шоттенлоэр. – 

СПб. : Изд-во Пирожкова, 2001. – С. 140–148 (Глава „Игры с масками”). 

Практичне заняття 4 
Графічні методи арт-терапії 

Мета.  Ознайомлення із прийомами роботи з фарбами, олівцями, 

фломастерами та допоміжними засобами для них (пензлі, ролики, 

губки тощо); використання графічних методів у психодіагностичній 

та психотерапевтичній роботі. 
 

 

Обладнання: фарби, пензлі, один аркуш А3 для кожного. 

1. Вправи з кольорами [2, с. 423]. Інтерпретація кольорів в арт-терапії. 

Вправа “Стан – колір, зміна” [3, с. 121, впр. 33]. 

2. Спонтанне малювання. Вправа “Каракулі” [2, с. 424]. 

3. Малювання способом відбитків. Вправа “Чорнильні плями і метелики” 

[2, с. 425]. Вправа “Відбитки” [2, с. 425]. 

4. Малювання “Чарівними фарбами” [1, с. 154]. 

  

https://cutt.ly/BWEII7k
https://cutt.ly/xWEICDF
https://cutt.ly/XWEIFr3
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Література: 

1. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М. Практикум по креативной 

терапии. СПб.: Речь, 2001. С. 151-153, 154-156. 

2. Практикум по арт-терапии / Под ред. А. И.Копытина. СПб.: Питер, 2000. 

С. 423 – 425. 

3. Психогимнастика в тренинге / Под ред Н. Ю. Хрящевой. СПб.: Речь, 

2000. С. 121. 

4. Стюарт В. Работа с образами и символами в психологическом 

консультировании / В. Стюарт ; пер. с англ. Н. А. Хмелик. – М. : Класс, 

1998. – 306 с. – (Библиотека психологии и психотерапии). 

5. Ферс Г. М. Тайный мир рисунка / Г. М. Ферс. – СПб. : Европейский дом, 

2000. – С. 121–123 (інтерпретація кольорів), 134–136 (аналіз квадрантів: 

розташування на листку). 

6. Ферс Г. М. Тайный мир рисунка. СПб.: Европейский дом, 2000. С. 121 – 

123 (інтерпретація кольорів), 134 – 136 (аналіз квадрантів: 

розташування на листку). 

7. Шоттенлоэр Г. Рисунок и образ в гештальттерапии / Г. Шоттенлоэр. – 

СПб. : Изд-во Пирожкова, 2001. – С. 66–78 (спонтанне малювання). 

8. Штейнхардт Л. Юнгианская песочная психотерапия / Л. Штейнхардт. – 

СПб. : Питер, 2001. – С. 141–144 (кольорова карта для арт-терапії; 

інтерпретація ліній), 160–162 (аналіз квадрантів: розташування  на 

листку). 

9. Юнг К. Г. Человек и его символы / К. Г. Юнг. – М. : Медков С. Б., 

„Серебряные нити”, 2006. – 352 с. 

10. Яценко Т. С. По той бік символіки психомалюнків / Т. С. Яценко // 

Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – №7. – С. 25–26. 

Практичне заняття 5 
Арт-терапія з папером 

Мета.  Ознайомлення із прийомами роботи з папером, використання 

властивостей паперу для психокорекції особистісних властивостей, 

станів, переживань. 
 

Обладнання: фарби, пензлі, ватман – один на чотирьох осіб. 

1. Робота з кольоровим папером [5, с. 426]. 

2. Створення колажів [5, с. 426]. Вправа “Колаж життя” [5, с. 432]. 

3. Пап’є-маше [5, с. 426]. 

4. Виготовлення масок [6, с. 90]. Вправа “Моя маска” [6, с. 431] 
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Література: 

1. Ільченко І. С. Арт-терапія: навчальний посібник для студентів / І. С. 

Ільченко. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013.  150 

с. https://cutt.ly/BWEII7k 

2. Калька Н. Практикум з арт-терапії: навч.-метод. посібник. Ч. 1. / Н. 

Калька, З. Ковальчук. – Львів : ЛьвДУВС, 2020. – С. 50-54 

(«Маскотерапія»). https://cutt.ly/xWEICDF 

3. Колпакчи О. С. Арт-терапія : курс лекцій : навчальний посібник / О. С. 

Колпакчи. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 322 с. https://cutt.ly/XWEIFr3 

4. Кравченко С. Маскотерапия: Портрет в открытии, развитии и 

психотерапии личности. – Издательские решения, 2018. – 220 с. 

https://cutt.ly/NWEPmSl 

5. Мидгард А. Маскотерапия. https://cutt.ly/8WEPs4V 

6. Назлоян Г. М. Маскотерапия. Методика и техники. – М., 2005. – 298 с. 

https://cutt.ly/EWEPTl5 

7. Осадчук Л. О. Образ жизни оригами: оригами в педагогике и арт-терапии. 

М.: Владос, 2006. 406 с. 

8. Практикум по арт-терапии / Под ред. А. И. Копытина. СПб.: Питер, 2000. 

С. 426. 

9. Тренинг развития жизненных целей / Под ред. Е. Г. Трощихиной. СПб.: 

Речь, 2001. С. 80, 90 – 93. 

10. Шоттенлоэр Г. Рисунок и образ в гештальттерапии. СПб.: Изд-во 

Пирожкова, 2001. С. 140 – 148 (Глава “Игры с масками”). 

11. Штейнхардт Л. Юнгианская песочная психотерапия. – СПб.: Питер, 

2001. – С. 81, 102. 

Практичне заняття 6 
Арт-терапія у парній роботі 

Мета.  Організація спільної образотворчої роботи в парах, що дозволяє 

розвивати комунікативні навички, досліджувати і коректувати 

соціальні ролі і звичні форми поведінки. 
 

Обладнання: фарби, пензлі, один аркуш формату А3 для кожного. 

1. Вправа “Загальний малюнок” [1, с. 435]. 

2. Вправа “Каракулі” [1, с. 436]. 

3. Вправа “Портрети” [1, с. 436]. 

4. Вправа “Спільний проект” [1, с. 436]. 

5. Вправа “Почергове малювання” [1, с. 437]. 

  

https://cutt.ly/BWEII7k
https://cutt.ly/xWEICDF
https://cutt.ly/XWEIFr3
https://cutt.ly/NWEPmSl
https://cutt.ly/8WEPs4V
https://cutt.ly/EWEPTl5
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Література: 

1. Копытин А. И. Многообразие форм арт-терапевтической работы / А. И. 

Копытин // Практикум по арт-терапии / Под ред. А. И. Копытина. – СПб. : 

Питер, 2000. – С. 28–46. 

2. Копытин А. И. Руководство по групповой арт-терапии / А. И. Копытин. – 

СПб. : Речь, 2003. – С. 39–86, 201–252. 

3. Копытин А. И. Системная арт-терапия / А. И. Копытин. – СПб. : Питер, 

2001. – С. 98–178. 

4. Практикум по арт-терапии / Под ред. А. И. Копытина. СПб.: Питер, 2000. 

С. 435 – 437. 

5. Пролкс Л. Групповая арт-терапия с маленькими детьми и их родителями / 

Л. Пролкс // Арт-терапия : новые горизонты / Под. ред. А. И. Копытина. – 

М. : Когито-Центр, 2006. – С. 87–104. 

6. Шоттенлоэр Г. Рисунок и образ в гештальттерапии. СПб.: Изд-во 

Пирожкова, 2001. С. 153–201 (Глава “Дерево: от части к целому”). 

7. Шумакова Л. П. Групове проективне малювання – це імпровізований 

танок // Практична психологія та соціальна робота. 1999. №1. С. 15 – 18. 

8. Яблонська Т. М. Тренінг педагогічної рефлексії для студентів та вчителів 

// Практична психологія та соціальна робота. 1999. №3. С. 12 – 13. 

9. Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції / Т. С. Яценко. 

– К. : Либідь, 1996. – С. 61–82. 

Практичне заняття 7 
Використання арт-терапії в роботі з сім’ями 

Мета.  Дослідження і корекція стосунків в сім’ї, їх динаміки, структури. 

Формування позитивного образу сім’ї та сімейних стосунків. 
 

 

Обладнання: фарби, пензлі, один аркуш формату А3 для кожного. 

1. Вправа “Сімейний портрет” [3, с. 437]. 

2. Вправа “Емоційні портрети” [3, с. 437]. 

3. Вправа “Поточний момент” [3, с. 437]. 

4. Вправа “Найважливіші речі” [3, с. 437]. 

5. Вправа “Спільний сімейний малюнок” [3, с. 438]. 

Література: 

1. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М. Практикум по креативной 

терапии. СПб.: Речь, 2001. С. 149 –150. 

2. Копытин А. И. Руководство по детско-подростковой и семейной арт-

терапии / А. И. Копытин, Е. Е. Свистовская. – СПб. : Речь, 2010. – 250 с. 

3. Практикум по арт-терапии / Под ред. А. И. Копытина. СПб.: Питер, 2000, 

с. 437 – 438, 440. 
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4. Тренинг развития жизненных целей / Под ред. Е. Г. Трощихиной. СПб.: 

Речь, 2001. С. 148 –149. 

5. Ширн Ч., Расселл К. “Рисунок семьи” как методика изучения детско-

родительских взаимоотношений // Альманах психологических тестов. 

Рисуночные тесты. М.: КСП, 1997. С. 272 – 285. 

6. Шоттенлоэр Г. Рисунок и образ в гештальттерапии. СПб.: Изд-во 

Пирожкова, 2001. С. 219 – 228 (Глава “Семейные рисунки”). 

Практичне заняття 8 
Казкотерапія як напрям арт-терапії 

Мета.  Ознайомити із принципами казкотерапії та способами використання 

у ній арт-методів. 
7.  

Обладнання: фарби, пензлі, один аркуш формату А3 для кожного. 

1. Арт-методи в психодіагностиці казкою: 

1.1. Особистісна серія. Вправа “У що б мене зачарували” [1, с. 147]. 

1.2. Сімейна серія. Вправа “Казкова сім’я” [1, с. 149]. 

2. Арт-методи в психокорекції казкою. Техніка “мертвої” і “живої” води [1, 

с. 155] (див. додатки). 

3. Техніка малювання клубками в груповій казці (див. додатки). 

Література: 

1. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М. Практикум по креативной 

терапии. – СПб. : Речь, 2001. – С. 147–155. 

2. Калька Н. Практикум з арт-терапії: навч.-метод. посібник. Ч. 1. / Н. 

Калька, З. Ковальчук. – Львів : ЛьвДУВС, 2020. – С. 30–37 

(«Казкотерапія»), 213–231 («Словник казкових символів»). 

https://cutt.ly/xWEICDF 

3. Кэдьюсон Х. Практикум по игровой психотерапии / Х. Кэдьюсон,  Ч. 

Шеффер. – СПб. : Питер, 2002. – С. 87–89. 

4. Кэдьюсон Х., Шеффер Ч. Практикум по игровой психотерапии. – СПб. : 

Питер, 2002. – С. 41–76 (Раздел ІІ “Техники сочинения историй”). 

5. Люмара (Семенова Л.). Сказкотерапия: от бублика до ватрушки. – К. : 

Весь, 2006. 

6. Практикум по арт-терапии / Под ред. А. И. Копытина. – СПб. : Питер, 

2000. – С. 425–427. 

7. Стишенок И. В. Сказка в тренинге: коррекция, развитие, личностный 

рост. – СПб. : Речь, 2006. – 144 с. https://cutt.ly/5WEAq1K 

8. Тараріна О. Практикум з арт-терапії в роботі з дітьми. – Астамір-В, 2019. 

9. Шоттенлоэр Г. Рисунок и образ в гештальттерапии. – СПб. : Изд-во 

Пирожкова, 2001. – С. 199–201 (Глава “Рисование и сочинение 

историй”). 

 

https://cutt.ly/xWEICDF
https://cutt.ly/5WEAq1K
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

Модуль І. Теми 1-4 
1. Аналіз символіки в арт-терапії. 

2. Колективне несвідоме та архетипи в арт-терапії. 

3. Символіка лібідо, едипів комплекс в арт-терапії. 

4. Психологічний захист і арт-терапія. 

5. Арт-терапія зі сновидіннями і спрямованою візуалізацією. 

6. Застосування арт-терапії в психіатричних установах. 

7. Види і методики застосування арт-терапії в лікуванні психічних і 

наркологічних захворювань. 

8. Арт-терапія у дитячих відділеннях стаціонарів. 

9. Арт-терапія в геріатричних пансіонатах. 

10. Арт-терапія у діагностиці внутрішньої картини хвороби. 

11. Використання формалізованого бланку в арт-терапевтичній роботі. 

12. Використання розгорнутого опису за схемою в груповій арт-

терапевтичній роботі. 

13. Хронограма групової арт-терапії. 

14. Методи оцінки арт-психотерапевтичного впливу: методи оцінювання 

разом з асистентом. 

15. Методи оцінки арт-психотерапевтичного впливу: спільне оцінювання з 

групою.  

16. Методи оцінки арт-психотерапевтичного впливу: методи оцінювання 

разом з іншими спеціалістами, в тому числі і супервізорство. 

17. Ізотерапія як арт-терапевтичний метод. 

18. Процедура створення малюнка під час спонтанного малювання. 

19. Засади діагностики та інтерпретації в ізотерапії. 

20. Аналіз та інтерпретація кольорів. 

21. Кольорова карта Л. Штейнхардт. 

22. Символіка кольорів в юнгіанській психотерапії. 

23. Методики малювання: вільне, комунікативне, спільне, доповнююче. 

24. Дудлінг в арт-терапії як малювання за допомогою простих елементів. 

25. Зентангл в арт-терапії як поєднання медитації та малювання. 

 
Модуль ІІ. Теми 5-8 

1. Принципи роботи з папером в арт-терапії. 

2. Техніки застосування паперу в арт-терапії. Робота з папером різних 

фактур та кольорів.  

3. Допоміжні засоби в роботі з папером.  

4. Діагностика в арт-терапії за допомогою застосування технік роботи з 

папером. 

5. Колажування як арт-терапевтична техніка.  

6. Арт-терапевтичні цілі виконання колажу.  

7. Індивідуальні та групові форми колажу. 
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8. Особливості інтерпретації та трактування колажів. 

9. Використання техніки пап’є-маше в арт-терапії. Виготовлення масок за 

допомогою пап’є-маше. 

10. Арт-терапевтична інтерпретація та трактування психологічного змісту 

маски. Функції маски в межах різноманітних арт-терапевтичних підходів. 

11. Розвиток комунікативних навичок за допомогою арт-терапії. 

12. Діагностика та розвиток соціальної перцепції методами арт-терапії. 

13. Діагностика соціальних ролей за допомогою арт-терапевтичних технік. 

14. Корекція стереотипних дій у побудові стосунків за допомогою арт-

терапії. 

15. Арт-методи визначення типових сімейних сценаріїв, які домінують у 

стосунках, їх впливу на якість дитячо-батьківських та подружніх 

стосунків. 

16. Арт-методи побудови власних суверенних стосунків партнерами, у 

випадку відмови від частини сімейних сценаріїв. 

17. Арт-методи дослідження чинників сімейних стосунків: бачення себе 

партнером, уявлення про партнера, уявлення про стосунки. 

18. Проведення консультативної та психокорекційної роботи, визначення 

ключової проблеми у стосунках пари за допомогою арт-терапії. 

19. Критерії та види сімейних стосунків, їх відображення на малюнках 

клієнтів різних вікових категорій. 

20. Прийоми роботи з батьками та дітьми в арт-терапії. 

21. Казка як двері до колективного несвідомого, як спосіб контакту з 

дитячими ресурсами; як вказівка до дії; як засіб “обходу” опору. 

22. Архетип і символіка казки. 

23. Діагностичні критерії в казці. Словник казкових символів. 

24. Алгоритм складання психотерапевтичної казки. 

25. Індивідуальна казкотерапія. 

26. Варіанти створення клієнтами казок, їх діагностичне значення, шляхи 

інтерпретації.  

27. Складання казки-метафори на замовлення клієнта. 

28. Групова казкотерапія. 

29. Конструювання казкових сюжетів у групі. 

30. Корекція та діагностика за допомогою казок при роботі в групі. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

Самостійна робота полягає у: 

 систематизації знань з курсу, формуванні цілісного, системного бачення 

питань психолого-педагогічної проблематики; 

 узагальненні знань, форм і методів роботи відповідно до їх логіко-

змістовного викладення в процесі навчального курсу; 

 опрацюванні першоджерел, які сприяють опануванню основних понять 

вітчизняного і закордонного досвіду, розумінню закономірностей 

процесу розвитку, навчання та виховання в традиціях демократичних 

підходів. 

Завдання до самостійної роботи: 

1) підготовка до змістових модулів, 

2) опрацюванні наукової психотерапевтичної літератури, 

3) проведенні практичної роботи за проективними методиками, 

4) підготовка до заліку. 

Опрацювання наукової літератури та написання есе-аналізу. На три 

рекомендовані статті потрібно написати одне есе-аналіз прочитаного, де 

зазначити про свої враження та думки з приводу обговорюваних питань. При 

оцінюванні особлива увага звертається  на самостійність викладу думки. 

Підготовка до заліку відбувається за питаннями для підсумкового 

контролю. Залік відбувається в письмовій тестовій формі. Питання заліку 

стосуються повного курсу даного навчального предмету за два семестри. 
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КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА 
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Максимальна кількість балів: 100 балів 

 робота упродовж семестру – 50 балів; 

 залік – 50 балів. 

Складові роботи упродовж семестру (максимально 50 балів): 

 практичні заняття – 10 балів; 

 практична робота – 10 балів; 

 есе-аналіз рекомендованих статей – 10 балів; 

 тестові контрольні питання – 20 балів. 

Практичні заняття. За одне практичне заняття студент може 

максимально отримати 1 бал. Розподіл балів див. у табл. 1.  

Таблиця 1 

Розподіл балів за практичні заняття 

Критерії оцінювання Бали 

Участь у арт-терапевтичних вправах та їх активне обговорення 1 

Присутність на занятті 0,5 

Відсутність на занятті 0 

Якщо студент не мав змоги відвідати практичні заняття, ця форма 

роботи за погодженням із викладачем може бути замінена на іншу: створення 

психотерапевтичного заняття із застосування однієї з арт-терапевтичних 

технік. Максимальна оцінка за цю форму роботи – 10 балів. 

Практична робота стосується проведення, оформлення, опрацювання 

та інтерпретації проективного тесту на вибір. Робота оцінюється в 10 балів за 

обстеження одного досліджуваного: Розподіл балів див. у табл. 2. 

Таблиця 2 

Розподіл балів за практичну роботу 

Критерії оцінювання Бали 

Результати опрацьовані безпомилково і проінтерпретовані пра-

вильно, робота оформлена акуратно, бланк з відповідями наявний 

10 

Незначні помилки в опрацюванні або інтерпретації, чи робота 

оформлена неакуратно, бланк з відповідями наявний 

8 

Помилки в опрацюванні або інтерпретації та робота оформлена 

неакуратно, бланк з відповідями наявний 

6 

Помилки в опрацюванні або інтерпретації та робота оформлена 

неакуратно, відсутні висновки чи рекомендації, бланк з 

відповідями наявний 

4 

Значні помилки в опрацюванні, інтерпретації; робота оформлена 

неакуратно; відсутні висновки чи рекомендації, бланк з 

відповідями відсутній чи не повний 

2 
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Есе-аналіз рекомендованих статей. На три рекомендовані статті 

потрібно написати одне есе-аналіз прочитаного, де зазначити про свої 

враження та думки з приводу обговорюваних питань. За есе нараховується 10 

балів. Розподіл балів див. у табл. 3. 

Таблиця 3 

Розподіл балів за есе-аналіз рекомендованих статей 

Критерії оцінювання Бали 

Опрацьовано три статті, творчо осмислено їх зміст, викладено 

власну думку щодо змісту статей, зроблено порівняльний аналіз 

та узагальнюючі висновки щодо всіх трьох статей 

10 

Опрацьовано три статті, викладено власну думку щодо змісту 

статей, зроблено узагальнюючі висновки щодо всіх трьох 

статей 

8 

Опрацьовано три статті, переказано їх зміст, викладено власну 

думку щодо змісту статей, зроблено узагальнюючі висновки 

6 

Опрацьовано три статті, переказано їх зміст, викладено думки 

авторів статей, зроблено узагальнюючі висновки 

4 

Опрацьовано три статті, переказано їх зміст, відсутні 

узагальнюючі висновки 

2 

РЕКОМЕНДОВАНІ СТАТТІ 
1. Бірюкова І. В. Танцювально-рухова терапія: тіло як дзеркало душі. 

2. Водінська М. Арт-терапія з агресивними дітьми. 

3. Грабенко Т. М., Зінкевич-Євстигнєєва Т. Д. Чудеса на піску. Пісочна 

ігротерапія. 

4. Жвітіашвілі Н., Платонова О. Малюнок не буває неправильним. 

5. Жукова І., Шапіро О. Арт-терапія в дитячому будинку. 

6. Колакоглоу К. Казковий проективний тест. 

7. Копитін А. І. Арт-терапія. 

8. Левченко О. А. Творчість і креатотерапія. 

9. Лєбєдєва Л. Мистецтво методу. 

10. Обухов Я. Л. Діагностика внутрішньосімейних стосунків за допомогою 

проективної методики „Три дерева”. 

11. Розен М., Мейо Е. Дослідження групи через її образотворчу діяльність. 

12. Уест С. Творче співробітництво в інтересах екології на основі 

використання технології „потрійної спіралі”. 

 

Тестові контрольні питання. Підсумковий контроль за змістовними 

модулями відбувається у вигляді тестів на навчальній платформі Moodle. 

Контрольні тестові завдання виконуються після проходження кожного 

змістовного модуля. Максимальна кількість балів, яку можна отримати при 

оцінюванні цього виду роботи – 10. Розподіл балів за змістовні модулі див. у 

табл. 4. 
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Таблиця 4 

Розподіл балів за тестові завдання 

Змістовні модулі Бали (максимальна кількість) 

І МОДУЛЬ 10 (10 питань по 1 балу) 

ІІ МОДУЛЬ 10 (10 питань по 1 балу) 

Разом 20 
 

Залік проводиться у ІІ семестрі. Контрольні питання, за якими здається 

залік, див. на с. 29–33. Кожне тестове питання оцінюється максимально в 1 

бал. Тестових питань у заліку передбачено 50. Відповідно, максимальна сума 

балів, яку студент може отримати за написання тестових питань, становить 50 

балів.  
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЮ ТА  
ЗРАЗКИ ТЕСТІВ 

1. Аналіз символіки в арт-терапії. 

2. Колективне несвідоме та архетипи в арт-терапії. 

3. Символіка лібідо, едипів комплекс в арт-терапії. 

4. Психологічний захист і арт-терапія. 

5. Арт-терапія зі сновидіннями і спрямованою візуалізацією. 

6. Застосування арт-терапії в психіатричних установах. 

7. Види і методики застосування арт-терапії в лікуванні психічних і 

наркологічних захворювань. 

8. Арт-терапія у дитячих відділеннях стаціонарів. 

9. Арт-терапія в геріатричних пансіонатах. 

10. Арт-терапія у діагностиці внутрішньої картини хвороби. 

11. Використання формалізованого бланку в арт-терапевтичній роботі. 

12. Використання розгорнутого опису за схемою в груповій арт-

терапевтичній роботі. 

13. Хронограма групової арт-терапії. 

14. Методи оцінки арт-психотерапевтичного впливу: методи оцінювання 

разом з асистентом. 

15. Методи оцінки арт-психотерапевтичного впливу: спільне оцінювання з 

групою.  

16. Методи оцінки арт-психотерапевтичного впливу: методи оцінювання 

разом з іншими спеціалістами, в тому числі і супервізорство. 

17. Ізотерапія як арт-терапевтичний метод. 

18. Процедура створення малюнка під час спонтанного малювання. 

19. Засади діагностики та інтерпретації в ізотерапії. 

20. Аналіз та інтерпретація кольорів. 

21. Кольорова карта Л. Штейнхардт. 

22. Символіка кольорів в юнгіанській психотерапії. 

23. Методики малювання: вільне, комунікативне, спільне, доповнююче. 

24. Дудлінг в арт-терапії як малювання за допомогою простих елементів. 

25. Зентангл в арт-терапії як поєднання медитації та малювання. 

26. Принципи роботи з папером в арт-терапії. 

27. Техніки застосування паперу в арт-терапії. Робота з папером різних 

фактур та кольорів.  

28. Допоміжні засоби в роботі з папером.  

29. Діагностика в арт-терапії за допомогою застосування технік роботи з 

папером. 

30. Колажування як арт-терапевтична техніка.  

31. Арт-терапевтичні цілі виконання колажу.  

32. Індивідуальні та групові форми колажу. 

33. Особливості інтерпретації та трактування колажів. 
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34. Використання техніки пап’є-маше в арт-терапії. Виготовлення масок за 

допомогою пап’є-маше. 

35. Арт-терапевтична інтерпретація та трактування психологічного змісту 

маски. Функції маски в межах різноманітних арт-терапевтичних підходів. 

36. Розвиток комунікативних навичок за допомогою арт-терапії. 

37. Діагностика та розвиток соціальної перцепції методами арт-терапії. 

38. Діагностика соціальних ролей за допомогою арт-терапевтичних технік. 

39. Корекція стереотипних дій у побудові стосунків за допомогою арт-

терапії. 

40. Арт-методи визначення типових сімейних сценаріїв, які домінують у 

стосунках, їх впливу на якість дитячо-батьківських та подружніх 

стосунків. 

41. Арт-методи побудови власних суверенних стосунків партнерами, у 

випадку відмови від частини сімейних сценаріїв. 

42. Арт-методи дослідження чинників сімейних стосунків: бачення себе 

партнером, уявлення про партнера, уявлення про стосунки. 

43. Проведення консультативної та психокорекційної роботи, визначення 

ключової проблеми у стосунках пари за допомогою арт-терапії. 

44. Критерії та види сімейних стосунків, їх відображення на малюнках 

клієнтів різних вікових категорій. 

45. Прийоми роботи з батьками та дітьми в арт-терапії. 

46. Казка як двері до колективного несвідомого, як спосіб контакту з 

дитячими ресурсами; як вказівка до дії; як засіб “обходу” опору. 

47. Архетип і символіка казки. 

48. Діагностичні критерії в казці. Словник казкових символів. 

49. Алгоритм складання психотерапевтичної казки. 

50. Індивідуальна казкотерапія. 

51. Варіанти створення клієнтами казок, їх діагностичне значення, шляхи 

інтерпретації.  

52. Складання казки-метафори на замовлення клієнта. 

53. Групова казкотерапія. 

54. Конструювання казкових сюжетів у групі. 

55. Корекція та діагностика за допомогою казок при роботі в групі. 

 

1. Який із вказаних психологічних напрямків не складає теоретичну базу арт-

терапії? 

а) класичний психоаналіз 

б) аналітична психологія К. Юнга 

в) біхевіоризм 

г) гуманістична психологія 

д) трансперсональна психологія 

2. Що з перерахованого є протипоказом для занять арт-терапією? 

а) недостатнє володіння мовою 

б) труднощі в описі своїх почуттів 
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в) апатія і безініціативність 

г) невміння малювати 

д) немає протипоказів 

3. Внутрішні фактори, які впливають на психотерапевтичні відносини? 

а) професійне оточення 

б) сім’я 

в) соціальне оточення 

г) арт-терапевтичний кабінет 

д) індивідуальні особливості 

4. Що повинен зробити арт-терапевт, який бажає використати арт-

терапевтичний матеріал для наукових досліджень чи публікації? 

а) отримати згоду клієнта, повідомивши його про мету використання 

б) дотримуватися анонімності клієнта без спеціальної на те його згоди 

в) не допускати дискримінації клієнта на основі його расової, класової, 

культурної, статевої належності 

г) не дозволяти аналізувати арт-терапевтичну роботу клієнта 

д) взагалі не використовувати арт-терапевтичний матеріал з метою 

наукових досліджень, публікації чи демонстрації 

5. На якому етапі групової роботи відбувається знайомство і підготовка 

учасників до роботи, створення атмосфери довіри і безпеки? 

а) введення і „розігрів” 

б) образотворча робота 

в) обговорення 

г) висновки 

д) завершення сесії 

6. Арт-терапевтична група, яка не має постійного складу учасників, 

називається: 

а) закрита 

б) відкрита 

в) студійна 

г) аналітична 

д) тематична 

7. На якому етапі арт-терапевтичної роботи відбувається створення 

„безпечного простору” для клієнта? 

а) підготовчий етап 

б) етап формування системи психокорекційних відносин 

в) етап зміцнення і розвитку психокорекційних відносин 

г) етап продуктивної творчої діяльності 

д) завершальний етап 

8. Який арт-терапевтичний прийом застосовується тоді, коли йдеться про 

надто складні і незрозумілі для клієнта почуття? 

а) запитання 

б) метафори 

в) створення серії пов’язаних образів 
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г) художні описи продукції 

д) переконання та поради 

9. Чим пояснюються стани розгубленості та зніяковіння клієнта в ході арт-

терапевтичної роботи? 

а) невмінням малювати 

б) небажанням малювати 

в) наявністю внутрішніх проблем чи проблем у стосунках 

г) процесом переосмислення та інтеграції клієнтом свого досвіду 

д) наявністю травматичного досвіду, який поки що не може бути 

інтегрований 

10. Причинною бажання клієнта взяти роботи з собою по завершенні арт-

терапії є: 

а) несвідомі сподівання на нову зустріч з арт-терапевтом 

б) клієнту ніде зберігати роботи 

в) спокійне ставлення до своїх творів на основі інтеріоризації арт-

терапевтичного досвіду 

г) висока значимість того, що відбувалося з клієнтом в ході арт-

терапевтичного процесу 

д) відображення рішучого і остаточного дистанціювання клієнта від 

арт-терапевта 
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МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ 

I.  Предмет „Загальна психологія”. 

Теми:     1.   Методи психології. 

2. Формування особистості. 

3. Діяльність особистості. 

4. Психологія сприймання. 

5. Психологія уяви. 

II.  Предмет „Соціальна психологія”. 

Теми:     1.   Психологія спілкування. 

2. Соціалізація. 

3. Соціальні процеси у групах. 

III.  Предмет „Психологія творчості”. 

Теми:     1.   Творчий процес. 

2. Теорії творчості. 

3. Творча особистість. 

IV.  Предмет „Психологія мистецтва”. 

Теми:     1.   Психологічні особливості видів мистецтва. 

2. Психологічні аспекти впливу мистецтва на аудиторію. 

3. Мистецтво як терапія. 

4. Психологічний аналіз змісту творів мистецтва. 

V.  Предмет „Соціологія”. 

Теми:     1.   Соціологія груп. 

2. Соціологія особистості. 

3. Соціальна свідомість. 

4. Соціальні цінності. 

5. Соціологія культури. 

VI.  Предмет „Культурологія”. 

Теми:     1.   Творчість як елемент культури. 

2. Формування культури. 

3. Культурні цінності. 
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ДОДАТКИ 

Арт-вправа до теми 1. 
Техніка «Дитячі спогади» (Автор К. Мілютіна) 

Мета: актуалізація батьківського-дитячих стосунків, усвідомлення 

сімейних сценаріїв.  

Вікові обмеження: 16 +  

Обладнання: пісочниця, набір фігурок. 

Тривалість виконання: 30 хв. 

Форма роботи: індивідуальна. 

Вид арт-терапії: піскова терапія. 

Інструкція: На початку роботи з пісочницею пропонують 

сформулювати проблему або ж невирішену ситуацію, яка закарбувалася з 

дитинства (запит формується на зразок «Я хочу дізнатися, чому я...»). Потім 

клієнт повинен відтворити за допомогою фігур цю ситуацію в пісочниці. 

Рекомендовано відтворювати ситуацію у віці до 6 років. 

Орієнтовний перелік запитань для рефлексивного аналізу:  

 Що Ви тоді відчували?  

 Як до Вас ставилися інші?  

 Чого Ви хотіли?  

 Чого від Вас хотіли інші?  

 Чим Ви могли керувати?  

 Що контролювали інші?  

 Які висновки зробили Ви в результаті цієї події?  

 Щоб Ви хотіли змінити, якщо б опинилися знову в цій ситуації?  

 Якою була б ситуація і Ваша поведінка в ній?  

 Продовжіть фразу „Я можу, якщо захочу…”.  

Деякі аспекти інтерпретації: Варто прослідкувати як ситуація з 

дитинства вплинула на моделі поведінки і взаємодії у теперішньому, чи 

наявні сили, мотивація та ресурси для засвоєння нових навичок поведінки. 

Арт-вправа до теми 2. 
Техніка «Монотипія» 

Мета: вираження емоційних переживань, активізація пози тивних 

емоцій, мобілізація творчого потенціалу.  

Вікові обмеження: 10 +  

                                                           
 Калька Н. Практикум з арт-терапії: навч.-метод. посібник. Ч. 1. / Н. Калька, З. 

Ковальчук. – Львів : ЛьвДУВС, 2020. – С. 162. https://cutt.ly/xWEICDF 
 Калька Н. Практикум з арт-терапії: навч.-метод. посібник. Ч. 1. / Н. Калька, З. 

Ковальчук. – Львів : ЛьвДУВС, 2020. – С. 72–73. https://cutt.ly/xWEICDF 

https://cutt.ly/xWEICDF
https://cutt.ly/xWEICDF
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Обладнання: папір А3, скло, фарби.  

Тривалість виконання: 10 хв.  

Форма роботи: індивідуальна.  

Вид арт-терапії: ізотерапія.  

Інструкція: Клієнту пропонують протерти скло серветкою і хаотично 

нанести на нього кольорові краплі. Вибір кольорів клієнт здійснює відповідно 

до своїх переживань та емоційного стану. Поки фарба не засохла слід 

прикласти папір А4, натискаючи розгладити поверхню листка, а потім 

акуратно зняти його зі скла. Клієнт отримує кольоровий відбиток. Слід 

почекати, щоб він висохнув. Після цього намагається знайти у абстрактному 

зображенні якісь образи. Якщо спроба невдала, то домальовує все що 

завгодно.  

Орієнтовний перелік запитань для рефлексивного аналізу:  

 Які емоції та почуття викликає відбиток?  

 Які основні кольори Ви використовували?  

 Поясніть, яке значення вони мають для Вас?  

 Розкажіть про образ , який Ви побачили?  

 Що він для Вас означає? 

 Чи змінився ваш настрій?  

Деякі аспекти інтерпретації: Для вичерпного аналізу абстрактного 

відбитка доцільно звернутися до трактування кольорів і співставити їх з 

емоційним станом та домінуючими переживаннями клієнта (Додаток 3). 

Арт-вправа до теми 3. 
Техніка «Емоційний атлас тіла» 

Мета: визначення типових реакцій тіла на емоційні подразники, 

окреслення типових подразників, що викликають найбільш яскраві тілесні 

реакції, усвідомлення зв’язку між тілесним та емоційним. 84 Вікові 

обмеження: 16 +  

Обладнання: рулон паперу, фарби, пензлики, фломастери. 

Тривалість виконання: 30 хв.  

Форма роботи: індивідуальна. 

Вид арт-терапії: ізотерапія, кольоротерапія. 

Інструкція: Клієнту пропонують лягти на розгорнутий рулон паперу, 

тоді терапевт може окреслити контури тіла. Після цього, клієнту 

пропонується знайти еквівалент кольору наступним емоціям: страх, радість, 

сором, гнів, сум. Наступний крок – клієнт розмальовує контури свого тіла і 

його області відповідно до того, де найінтенсивніше проявляється конкретна 

емоція. 

                                                           

 Калька Н. Практикум з арт-терапії: навч.-метод. посібник. Ч. 1. / Н. Калька, 

З. Ковальчук. – Львів : ЛьвДУВС, 2020. – С. 83–84. https://cutt.ly/xWEICDF 

https://cutt.ly/xWEICDF
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Орієнтовний перелік запитань для рефлексивного аналізу: 

– Яка гама кольорів переважає у зображенні тіла?  

– З якими емоціями пов’язані ці кольори?  

– Яка частина тіла Вам видається найбільш проблемною?  

– Де «живуть» позитивні емоції у Вашому тілі?  

– Де розміщені негативні емоції у Вашому тілі?  

– Чи перебуває така особа під емоційним тягарем?  

– Яка частина тіла привертає найбільшу увагу?  

Деякі аспекти інтерпретації: Відповідно до локалізації емоцій у 

частинах тіла клієнта, робимо висновки про наявність м’язового панцира, 

«витіснених емоцій», невміння утилізувати сильні та інтенсивні емоційні 

переживання. Пропонується, на тілесному рівні, вивільнити негативні емоції і 

позбавити себе психоемоційного напруження. До уваги важливо брати 

індивідуальну інтерпретацію кольору клієнтом. 

Арт-вправа до теми 5. 
Створення колажів в арт-терапії 

Застосування колажу дає можливість арт-терапевту оцінити поточний 

психологічний стан клієнта, визначити переживання, що найбільше його 

тривожать. 

Позитиви застосування колажу: 

 робиться наголос на позитивні емоційні стани людини; 

 дає можливість проявити себе навіть людині, яка не має художніх 

здібностей; 

 дозволяє максимально розкрити потенційні можливості клієнта; 

 є дуже ефективним методом роботи з особистістю. 

Вибір теми: найчастіше тему обирає арт-терапевт, спираючись  

на проблеми та потреби клієнта. 

Матеріали: колаж виготовляється із газет, глянцевих журналів, 

зображень та фотографій. В колаж можуть входити особисті фото та малюнки 

клієнта. 

Процес: клієнт бере в руки ножиці, папір, клей, газети, журнали і фото, 

та починає створювати колаж. Тут наголошують на повному польоті фантазії. 

Не забороняють також додавати в колаж коментарі і зафарбовувати вільні 

частини паперу. 

Обговорення: в кінці вправи проводиться аналіз зробленої клієнтом 

роботи. Особлива увага звертається на труднощі, які були у клієнта в процесі 

роботи, та проводиться аналіз, з чим ці труднощі могли бути пов’язані.  

Як варіант обговорення, можна запропонувати клієнту скласти розповідь 

за своїм колажем. 
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Арт-вправи до теми 6.  
Арт-терапія в парі 

„Почергове малювання” – парі пропонують обрати тему за бажанням 

та почергово втілювати її на папері. Інтерпретуються способи взаємодії в 

парі, підтримка, конкурентні стосунки тощо. 

„Проблема (конфлікт) та її розв’язання” – один зображує проблему на 

одній частині листка паперу, інший – її розв’язок на іншій частині. 

„Небезпечна подорож” – один малює шлях з перешкодами, інший – 

способи його подолання. 

Арт-вправи до теми 7. 
Техніки роботи з сім’ями 

 «Автопортрет родини» — реалістичне, абстрактне чи символічне 

зображення сім'ї. Клієнтській сім'ї пропонується аркуш ватману, різноманітні 

матеріали (фарби, крейда, олівці, журнали з ілюстраціями для створення 

колажу). Завдання звучить так: «Створіть із наявних матеріалів автопортрет 

своєї сім'ї». Всі інші настанови й обмеження — на розсуд родини. Ця техніка 

діагностична для розуміння як арттерапевтом, так і самими членами родини, 

звичних для них патернів взаємодії. У подальшій роботі з автопортретом 

можна визначити місце, що займає у родині кожен її член, розмір його на 

папері, використані для зображення кольори, рівень реа лістичності або 

фантастичності зображення, чіткість меж і ліній при зображенні кожного 

члена родини тощо. Можливості техніки великі й у плані інсайтів членів сім'ї, 

робота розглядається ніби зі сторони й кожен учасник описує свою частину 

роботи й почуття, які виникали в процесі спільної творчості та обговоренні.  

«Скульптура родини» або «скульптура сімейних стосунків». Арт-

терапевт пропонує створити з глини, пластиліну зображення сім'ї або 

сімейних стосунків у вигляді скульптурної групи. Робота з пластичними 

матеріалами сприяє виходу негативних переживань членів сім'ї, що потім 

можна аналізувати й оцінювати. Особливо потрібна робота із пластичними 

матеріалами у випадку фізичного насильства в родині, це дозволяє проробити 

травматичний матеріал без хворобливого переживання, а також дає 

можливість відреаіувати накопичені агресію та гнів. Скульптура родини може 

бути створена у вигляді сімейного дерева, де частини дерева символізують 

різних членів родини, що є діагностичним при дослідженні сімейної ієрархії.  

«Герб січ 'і'» (з дослідженням впливу родових гілок прабатьків на 

формування як ієрархії родини, так і особистості кожного з дітей). Доцільно 

використовувати це завдання в подружніх парах. Пропонується утримувати 

візуальний контакт. Не перериваючи контакту, концентруючись на партнері, 

                                                           
 Вознесенська О., Мова Л. Арт-терапія в роботі практичного психолога. Використання 

арт-технологій в освіті. – К. : Шкільний світ, 2007. – С. 85–87. 
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необхідно уявити батьків своїх і батьків подружжя, потім прабатьків своїх і 

подружжя, а потім весь рід до сьомого коліна. Після цього подружжя ділиться 

з арт-терапевгом своїми образами, почуттями й переживаннями. Особливу 

увагу варто приділити новим взаєминам подружжя. Після чого кожному з них 

пропонується намалювати герб свого роду відповідно до моделі. Модель 

включає символ матері, символ батька, символи материнського й 

батьківського родів і символ сприйняття самого себе. Аналіз створених гербів 

можливо робити на кількох заняттях. Завдання арт-терапевга — допомогти 

подружжю в формуванні позитивних переживань, пов'язаних із родом і 

сім'єю, в «підключенні» кожного з подружжя до «родових ресурсів».  

«Спадщина». Члени родини повинні зобразити, що вони успадкували з 

особистісних рис батьків, що хотілося б успадкувати, що не хотілося б, що 

хочеться передати дітям; або слабкі й сильні риси, успадковані від батьків; 

або минуле й сьогодення в родині.  

Арт-вправа до теми 8. 
Техніка малювання клубками в груповій казці 

(модифікація Н. Левус) 

Малювання за допомогою клубка – це техніка, яку в арт-терапевтичній 

роботі вперше застосувала Норма Лебен (Norma Y. Leben). Вона вважає її 

альтернативною малюванню. На думку Н. Лебен цю вправу можна 

застосовувати з тими дітьми, які уникають гратися чи малювати (діти  

зі зниженою самооцінкою через страх осуду бояться малювати).  

Як показала практика нашої роботи техніка в поєднанні з іншими 

методами може застосовуватися для всіх вікових категорій. Ми 

використовуємо її в груповому складанні казки з дорослими. 

Мета: розвиток креативності, підвищення самооцінки; групова 

інтеграція та кооперація; застосування з діагностичною метою. 

Покази: клієнти із заниженою самооцінкою, клієнти із опорами  

до малювання, клієнти із проблемами у налагодженні соціальних зв’язків. 

Обладнання: 4-6 ватманів (залежно від розміру групи), які з’єднуються 

між собою; різнокольорові клубки ниток (1 клубок на кожного учасника), 

клей, ножиці. 

Кількість учасників: 8-16 осіб. Можлива робота за методом 

„Акваріуму”: кількість активних учасників – 8-16 осіб, кількість спостерігачів 

із правом обговорення – 10-15 осіб. 

Етапи роботи: 

 введення і „розігрів” (10-25% сесії); 

 основна робота над складанням казки (40-45%); 

 обговорення і завершення сесії (15-20%). 

Вступ і „розігрів” – різні види фізичної активності і способи 

„налаштування” на образотворчу роботу: 
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 знайомство учасників групи; 

 вправи на консолідацію групи, встановлення довірливих стосунків. 

Основна  робота – полягає у створенні групою спільної казки. 

Група розміщається довкола полотна, складеного з ватманів. Кожен 

учасник обирає клубок, з якого хоче розпочинати малювання. Завдання 

полягає у тому, щоб під час складання казки створювати на папері візерунки 

за допомогою клубка. Клубки можуть передаватися наступним учасникам, які 

продовжують казку, а можуть залишатися в себе. 

Роботу зазвичай розпочинає психотерапевт (особливо це стосується 

роботи з дітьми). Розмотуючи нитку та розпочинаючи казку, він показує 

учасникам, яким чином, створюючи на папері певні фігури, можна за її 

допомогою „малювати”. Потім він передає клубок одному з учасників  

і прохає його продовжити „малювання”. Кожен учасник, створивши свою 

частину зображення, передає клубок наступному. 

Після того, як казка створена, нитки приклеюються до паперу.  

Етап обговорення: 

Обговорення створеного із ниток пано: 

 Чи можеш ви побачити тут якісь зображення? 

 Які фігури ви тут бачите? 

 Що нагадують вам ці лінії: людей, пейзажі, якісь події тощо? 

Психотерапевт може порадити походити навколо „малюнка” або відійти 

від нього подалі – це іноді допомагає активізувати уяву. 

Обговорення казки: 

 що це за світ, країна, 

 які істоти її населяють, який у них характер, що вони вміють, 

 звідки вони прийшли в цю країну, 

 в яких взаємовідносинах вони знаходяться між собою, 

 чи всім істотам добре в цьому світі, якщо ні, то що можна було б 

зробити, щоб їм стало краще, що можна змінити, 

 які події будуть відбуватися в цій країні, що будуть герої робити далі? 

Етап завершення сесії – розповідь учасників про свою роботу або 

коментарі до неї. Пропонуємо учасникам розкрити свої почуття, асоціації, 

думки. Тим, хто утримується від коментарів і оцінок, пропонуємо ставити 

запитання. В залежності від тривалості та обмежень у часі може проводитися 

більш детальне обговорення робіт один одного з висловлюванням власних 

вражень, почуттів, думок. Цей етап може бути доповнений коментарями  

і оцінками психотерапевта, що стосуються процесу художньої експресії  

і створеної казки, ходу сесії та її результатів. 

Для надання ресурсів по завершенні роботи, пано розрізається  

на ту кількість частин, яка відповідає кількості учасників. Кожен отримує 

свою „частину казки”, яка буде нагадувати про роботу під час сесії. 
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Арт-вправа до теми 8. 
Техніка „мертвої” і „живої” води 

Мета: Пропрацювання ситуації звільнення та творення на глибинному 

рівні психіки. 

Інструкція (слова арт-терапевта тут і далі курсивом): „Ми знаємо  

з казок, що „мертва вода” „розчиняє” все те, що гальмує розвиток людини, 

„жива вода” дає нам нові сили для творення”. 

Учасникам пропонується виконати малюнки на теми (зауважимо, що  

на одному занятті не потрібно брати всі зазначені теми – досить однієї): 

 „Це мені хотілося б забрати з мого життя”; 

 „Те, що заважає мені почувати себе спокійно”; 

 „Мої пута”; 

 „Що я бачу через рожеві окуляри”; 

 „Зачарований”. 

Далі учасники групи розповідають про свої малюнки, про те, від чого б 

їм хотілося звільнитися, що вони бажають „полити мертвою водою”. 

Потім всім бажаючим пропонується спалити малюнки. Тобто спалити те, 

що їм заважає. Для цього береться велика вогнетривка ваза, у якій 

розводиться вогонь. Учасники групи мнуть свої малюнки, у кожен рух 

вкладаючи думку про звільнення від руйнівних тенденцій. Потім, грудка,  

у яку перетворився малюнок, кидається у вогонь. Коли усі, хто хотів спалити 

малюнки, зробили це, вогонь заливається символічною „мертвою водою”. 

„Тепер те, що заважало, перетворено в попіл, «мертва вода» зробила 

його безпечним, нейтральним. Що робити з ним далі? Колись цей попіл був 

нашими переживаннями, оманами. Тепер він став нашим життєвим 

досвідом. Осмислений досвід може стати прекрасним добривом для росту 

нових ідей, починань. Крім того, попіл корисний землі. Отже, цей попіл 

послужить добривом для нових творчих тенденцій”. 

Учасникам групи пропонується взяти по одному чи декілька зерняток. 

Набір зерен пшениці, рису й інших злаків потрібно мати під рукою. Також 

добре підійде для таких занять і насіння трави. 

„У ваших руках зараз насінина, з якої виростає нове життя  

і можливості. Подумайте, помрійте про те, що б вам хотілося зробити 

корисного в житті. Уявіть своє бажання виконаним... А тепер я прошу вас 

підійти до ящика із землею і посадити свої зернята (якщо є можливість, 

можна вийти на вулицю і посадити насінини в саду; якщо такої можливості 

немає, необхідно заздалегідь підготувати ящик із землею)”. 

Після того як усі насінини будуть посаджені, кожен учасник поливає 

землю „живою водою”. Також „живою водою” корисно вмитися. Після цього 

в землю закопується попіл, тому що тепер він удобрює її.  

„Шановні чарівники! Сьогодні надзвичайний день. Ми не просто 

намалювали й усвідомили те, що заважає нам творити, ми перетворили це  

в попіл. Але не просто розвіяли його по вітру, а знайшли йому важливе 
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застосування. Сьогодні ми посадили зерна нового і полили їх „живою водою”. 

Будемо ж довіряти природному темпу проростання зерен. Не будемо 

піддаватися суєті і квапитися. Закон життя, закон творення говорить: “На 

добрій землі обов’язково будуть сходи”. Ми вмилися „живою водою”  

і заберемо це чудесне відчуття із собою з казкової країни”. 

Додаток 2 до практичної роботи. 
Основні психодіагностичні показники проективних 

малюнкових тестів (за А. Л. Венгер) 

У списку наведені ознаки, які найчастіше зустрічаються в малюнкових 

тестах. Подані різні варіанти інтерпретацій. В одних випадках справедливі 

декілька інтерпретацій одночасно, в інших – лише одна з них. За необхідності 

подано вікові межі, за якими даний показник не підлягає інтерпретації. 

У списку відсутні нейтральні варіанти зображення, які не оцінюються. 

Наприклад, не названа така ознака, як середня сила натиску на олівець, 

відсутній варіант „зображення в анфас” тощо. 

 

Натиск на олівець – показник психомоторного тонусу: 

 Слабкий натиск, місцями лінію ледве видно – астенія; пасивність; іноді 

депресивний чи субдепресивний стан (з чотирьохрічного віку). 

 Сильний натиск, олівець продавлює папір – емоційна напруженість; 

ригідність; імпульсивність (з чотирьохрічного віку). 

 Надсильний натиск, олівець рве папір – конфліктність; гіперактивність; 

іноді агресивність; гостре збудження, межовий чи психотичний стан. 

 Натиск часто змінюється – емоційна лабільність (з чотирьохрічного 

віку). 

 Коливання натиску особливо сильні – емоційна нестійкість; іноді гострий 

(критичний) емоційний стан. 

Особливості ліній 
 Штрихові лінії – тривожність як риса особистості. 

 Множинні лінії – тривога як стан на момент обстеження; стресовий стан; 

іноді імпульсивність. 

 Ескізні лінії: спочатку проводяться слабкі лінії, далі найбільш вдала 

наводиться товстішою – прагнення контролювати свою тривогу, тримати 

себе в руках. 

 Лінії, які схибили, не потрапили в потрібну точку, – імпульсивність; 

органічне ураження мозку; іноді гіперактивність (з п’ятирічного віку). 

 Лінії, що не доведені до кінця, – астенія; іноді імпульсивність  

(з п’ятирічного віку). 
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Розмір малюнків 
 Збільшений розмір: малюнок людини займає понад 2/3 листка  

за висотою, неіснуюча тварина – весь листок, – тривога як стан на 

момент обстеження; стресовий стан; іноді імпульсивність; 

гіперактивність. 

 Зменшений розмір: малюнок займає менше 1/3 листка по висоті – 

депресія; низька самооцінка. 

 Розмір малюнків дуже змінюється – емоційна лабільність. 

Розташування малюнка на листку 
 Зміщений вгору, розташований в верхній половині листка, але не в куті – 

іноді підвищення самооцінки, можливо, компенсаторне; прагнення  

до високих досягнень. 

 Зміщений донизу, розташований в нижній половині листка – іноді 

зниження самооцінки. 

 Зміщений вбік – іноді органічне ураження мозку. 

 Виходить за край листка – імпульсивність; гостра тривога; іноді 

межовий, невротичний або психотичний стан. 

 Розташований в кутку листка – іноді депресія або субдепресія. 

Ретельність і деталізація малюнків 
 Велика кількість різноманітних деталей – демонстративність; багата 

уява; творча спрямованість. 

 Підвищена ретельність, велика кількість однотипних деталей – 

ригідність; тривожність; епілептоїдна акцентуація; органічне ураження 

мозку. 

 Мала кількість деталей, схематичність, не відповідає віковій нормі – 

астенія; імпульсивність; низька емоційність; негативізм; негативне 

ставлення до обстеження; інтровертованість, замкнутість; іноді депресія 

чи субдепресія; шизоїдна акцентуація; знижений рівень розумового 

розвитку. 

 Недбалість, що не відповідає віковій нормі, – імпульсивність; низька 

мотивація; іноді органічне ураження мозку; негативізм; негативне 

ставлення до дослідження. 

 Ретельність і деталізація малюнків дуже змінюються – емоційна 

лабільність; різне емоційне ставлення до різних зображуваних 

персонажів: 

 збільшення кількості та різноманітності деталей – позитивне 

ставлення; 

 збільшення кількості одноманітних деталей – напружене ставлення; 

 бідність деталей, схематичність, недбалість – негативне ставлення. 
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Додаткові особливості малюнків 
 Стирання та виправлення ліній – тривога як стан на момент обстеження; 

стресовий стан; емоційна напруженість; тривожність; невпевненість  

у собі; іноді перфекціонізм. 

 Штрихування малюнка простим олівцем – тривожність як особистісна 

риса; тривога як стан на момент обстеження; іноді художній прийом  

у людей, котрі спеціально навчалися малюванню (в цих випадках  

не інтерпретується); 

 розмашисте штрихування, яке інколи виходить за контур малюнка, - 

гостра тривога; імпульсивність (з шестирічного віку); 

 особливо ретельне штрихування – тривожність, невпевненість у собі; 

ригідність; іноді перфекціонізм; 

 штрихування з сильним натиском: за – затемнення всього малюнку або 

його частина – емоційна напруженість; гостра тривога; іноді межовий 

або психотичний стан. 

 Відхилення від вертикалі – органічне ураження мозку; іноді відчуття 

своєї психологічної нестійкості, поганої пристосованості до життя або 

нестійкого невротичного стану; порушення розумового розвитку  

(з п’ятирічного віку). 

 Порушення симетрії – органічне ураження мозку; імпульсивність; іноді 

негативізм; гострий стан (з п’ятирічного віку). 

 Рухові персеврації – органічне ураження мозку; іноді психічне 

захворювання; інтелектуальне порушення (з чотирьохрічного віку). 

 Розпад форми, невизначений, часто незамкнутий контур – 

інтелектуальне порушення; органічне ураження мозку; межовий 

невротичний стан; психічне захворювання (з п’ятирічного віку). 

 Лінії та штрихи, що не стосуються основного сюжету, заповнюють 

весь листок – імпульсивність; гостра тривога; межовий невротичний 

стан; іноді психотичне збудження (з чотирьохрічного віку). 

 Грубе спотворення форми і/або пропорцій – інтелектуальне порушення; 

органічне ураження мозку; негативізм; знижена конформність, 

порушення соціалізації; межовий невротичний стан; психічне 

захворювання (з п’ятирічного віку). 

 

Додаток 3 до вправи „Монотипія”. 
Кольорова карта для арт-терапії (Леонор Штейнхард) 

 Червоний – теплий, стимулюючий, асоціюється з кров’ю, життям, 

вітальністю, збудженням, радістю та любов’ю. разом з тим він 

символізує чуттєву пристрасть, гнів та насильство. Має стимулюючий 

вплив на рухові функції і процес прийняття рішень, провокує 

імпульсивну поведінку. 
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 Оранжевий – поєднує в собі екстравертованість та імпульсивність 

червоного з інтуїтивністю жовтого. Символізує соціабельність  

і схильність до легкого, але дещо поверхневого встановлення контактів  

з оточуючими. Вказує на високу активність. Надмірна кількість 

оранжевого може свідчити про непосидючість та нервозність. 

 Жовтий – символізує сонячного Бога, мудрість, розуміння, інтуїцію, 

радість. Асоціюється з процесом прийняття рішень та різними 

аксесуарами, а також з деструктивними тенденціями, ненавистю, 

обманом, боягузливістю, упередженнями. Надання переваги жовтому 

свідчить про схильність до теоретизування і недостатню схильність до 

втілення намічених планів в життя. 

 Зелений – умиротворення, спокій, статика, зцілення. Пов’язаний  

із рослинним життям, ростом, стійкістю, надійністю та прямолінійністю. 

Жовто-зелений – початок життя,активність, ріст, регенерація, радість. 

Деякі відтінки зеленого – заздрість, лінощі, егоїзм, депресія. Надання 

переваги зеленому свідчить  про опір змінам і несхильність  

до фантазування.  

 Синій – нескінченна даль і глибина, небо, істина, надійність, гармонія, 

спокій, надія. Також асоціюється з нерухомістю, холодом, смертю. 

Здійснює заспокійливий вплив, проте в надто великих кількостях може 

викликати депресію. 

 Фіолетовий – величність, духовність, натхнення, загадковість, містика, 

магія. Разом з тим означає самооману і снобізм. Темно-фіолетивий – 

відхід від реальності у світ фантазії. 

 Білий – єдність і гармонія всіх кольорів, невинність, віра, істина.  

За Кандинським: мовчання та різноманітність можливостей, 

нейтралізація всіх інших кольорів. 

 Чорний – порожнеча, відсутність кольору, сила, загадковість і пітьма,  

з якої з’явилося життя, а також скорбота, печаль, зло, чаклування, 

бездуховність, пекло. За Кандинським: символ повної тиші, відсутність 

можливостей, знерухомленість. Разом з тим, чорний здатний 

підкреслювати яскравість інших кольорів. 

 Коричневий – земля, ріст, підтримка життя і родючість Матері-

природи. Разом з тим, коричневий асоціюється з екскрементами, 

відчуттям власної забрудненості, могилою, смертю, прагненням 

підкоритися волі групи та відмовою від індивідуальності.   
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ОСНОВНІ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНІ ПОНЯТТЯ 

Арт-терапія – це створення візуальних образів; усвідомлення 

несвідомого психічного матеріалу через ці образи; взаємодія між автором 

художньої роботи (пацієнтом), самою художньою роботою і психотерапевтом 

(Британська асоціація арт-терапевтів). Арт-терапія пов’язана  

з використанням клієнтом різноманітних образотворчих матеріалів з метою 

вираження за їх допомогою свого внутрішнього світу (О. Копитін). 

Арт-терапія з глиною – невербальна форма психотерапії, що 

використовує у якості „транзитного” об’єкта глину, і дозволяє м’яко 

відреагувати, переробити і усвідомити травматичний досвід, а також розвиває 

кінестетичні відчуття. 

Арт-терапія з природними матеріалами – невербальна форма 

психотерапії, що використовує у якості „транзитних” природні об’єкти,  

і сприяє наближенню до навколишнього простору, розширенню чуттєвого 

досвіду, розвитку емоційної сфери та кінестетичних відчуттів. 

Арт-терапія пісочна – невербальна форма психотерапії, що 

використовує пісок, воду та різні предмети, і дозволяє встановити доступ  

до глибоких довербальних рівнів психіки (Вейнріб); форма активної уяви, 

хоча образи, що використовуються в пісочній терапії конкретні і реальні на 

дотик, а зовсім не ілюзорні і невидимі (Бредвей). 

Група арт-терапевтична динамічна (аналітична) закрита – група  

із незмінним складом учасників та невисоким ступенем структурованості,  

де проявляється спонтанність клієнта і мінімум директивності 

психотерапевта. Клієнт сам вирішує, в якій мірі і в який момент включатися в 

групові процеси. Найбільший вплив на діяльність групи справляє динамічний 

підхід. 

Група арт-терапевтична студійна відкрита – це група, яка є 

неструктурованою і не має постійного складу учасників; нагадує роботу  

в художній студії із гнучкими часовими межами; основним фактором 

психотерапевтичного впливу виступає художня експресія; арт-терапевт у цій 

групі використовує недирективний підхід. 

Група арт-терапевтична тематична – напіввідкрита короткотривала 

група із високим ступенем структурованості, де увага фокусується на якійсь 

значимій темі або на певних образотворчих техніках. Найбільший вплив на 

діяльність групи справляє гуманістичний підхід. 

Екстеріоризація в арт-терапії – це винесення назовні внутрішніх 

конфліктів за допомогою образотворчої діяльності. 

Емоційний резонанс (раппорт) – це встановлення з клієнтом емоційної 

взаємодії в ході арт-терапевтичного процесу. 

Етап „розігріву” в роботі арт-терапевтичної групи – різні види 

фізичної активності і способів „налаштування” на образотворчу роботу. 

Етап завершальний в арт-терапії (термінація) – здійснення підсумків 

і оцінки результатів психотерапії. Термінація може бути запланована (за 
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попередньою домовленістю) та вимушена (за непередбачуваних обставин). 

Етап зміцнення і розвитку психокорекційних стосунків  

та продуктивної творчої діяльності – полягає у здійсненні певних арт-

терапевтичних інтервенцій, в усвідомленні клієнтом змісту творів, в настанні 

певних змін в поведінці клієнта. Поступовий перехід від хаотичної поведінки 

і образотворчої діяльності до створення більш складної образотворчої 

продукції з усвідомленням її психологічного змісту і зв’язку зі своїм минулим 

досвідом та системою стосунків. 

Етап обговорення і завершення роботи арт-терапевтичної групи – 

розповідь учасників про свою образотворчу роботу або коментарі до неї. Цей 

етап може бути доповнений коментарями і оцінками арт-терапевта, що 

стосуються процесу художньої експресії і створених робіт, ходу сесії та її 

результатів. 

Етап образотворчої роботи в арт-терапевтичній групі – вибір теми  

та її подальша розробка за допомогою образотворчих прийомів. 

Етап підготовчий арт-терапевтичного процесу – це перша зустріч  

з клієнтом, отримання від нього первинних даних і визначення показів для 

арт-терапії; роз’яснення йому змісту і особливостей арт-терапевтичної 

роботи, основних правил його поведінки і тих можливостей для художньої 

експресії, які він має; укладання психотерапевтичного контракту. 

Етап початковий у роботі арт-терапевтичної групи – знайомство  

і підготовка учасників до роботи, створення атмосфери довіри і безпеки. 

Етап формування системи психокорекційних стосунків і початку 

творчої діяльності – це визначення необхідного рівня директивності  

і емоційної підтримки; залучення клієнта до арт-терапевтичної роботи; 

визначення необхідних прийомів „обмеження” клієнта. 

Закінчення арт-терапевтичного заняття – коротке резюме, коротка 

розповідь, завершальний „ритуал” або вправа, самостійне прибирання 

приміщення. 

Інтервенції арт-терапевтичні – це надання емоційної підтримки, 

фасилітування клієнта до прояву своїх думок і почуттів, допомога  

в усвідомленні змісту образотворчої продукції. 

Інтервенції, спрямовані на смислоутворення – різні види ігрової 

діяльності, художні описи продукції, драматерапія, рух і танець, робота  

з голосом, побудова рольових діалогів; обговорення, спрямовані  

на „деконструювання” звичних асоціативних зв’язків і пов’язаної з образом 

системи значень, подолання культурних стереотипів і звичних форм 

самоідентифікації клієнта; залучення до арт-терапевтичної роботи членів 

сім’ї (Б. Болл). 

Інтерпретація – приписування висловлюванням і діям клієнта певних 

значень. Інтерпретації відрізняються від прояснень тим, що якщо прояснення 

за звичай орієнтовані на роботу з усвідомлюваним матеріалом,  

то інтерпретації – на роботу з неусвідомлюваним матеріалом, включаючи 

приховані мотивації і конфлікти. 
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Контрпереніс – як неусвідомлювані, так і частково усвідомлювані 

реакції психотерапевта, які виникають в нього в присутності клієнта. 

Контрпереніс викликається як особливостями поведінки і висловлювань 

клієнта, так і стилем, і особливостями його образотворчої діяльності. 

Малюнок – графічне зображення, яке виконується від руки  

за допомогою графічних засобів.  

Малюнок гаптичний – зображення якихось внутрішніх відчуттів, часто 

хворобливих, наприклад: „болить вухо”, „голова болить” тощо (за Г. Рідом).  

Малюнок декоративний – передача кольору, зображення візерунків, 

орнаментів, прикрас тощо (за Г. Рідом). 

Малюнок емфатичний (імпресіоністський, експресивний) – 

прагнення передати атмосферу безпосереднього прояву відчуттів, вражень  

(за Г. Рідом).  

Малюнок імажинарний – містить якийсь сюжет, що взятий із книги чи 

створений власною фантазією (за Г. Рідом).  

Малюнок органічний – в ньому надається перевага органічно 

природнім формам: наприклад, деревам, людям, тваринам тощо (за Г. Рідом).  

Малюнок перераховуючий – зображуються різні об’єкти, які важко 

об’єднати якимось зв’язком; часто зв’язок не прослідковується, це можуть 

бути окремі деталі чи предмети (за Г. Рідом).  

Малюнок ритмічний – зображення руху: машина їде, людина біжить 

тощо (за Г. Рідом). 

Малюнок структурний – основна увага спрямована на передачу 

структури цілого. Це може бути як абстрактна фігура, так і складне ціле, 

наприклад, площа міста (за Г. Рідом).  

Матеріали арт-терапевтичні – це, графіка, живопис, колаж, 

фотографія, фотоколаж, відеоматеріали, комп’ютерна графіка, скульптура  

із пластиліну, глини, тіста, продуктів, пісок, ляльки, маріонетки, силуети. 

Матеріали природні, що використовуються в арт-терапії – плоди 

різних дерев і кущів: шишки, жолуді, гілки і кора, горіхи, плоди каштану, 

шипшини, горобини; зерна кукурудзи, насіння різних рослин, квасоля, рис; 

ракушки, камінці. 

Матеріали синтетичні, що використовуються в арт-терапії – фольга, 

пінопласт, дріт, вата, шматочки шкіри, тканина, дрібні вироби із пластмаси, 

скла, заліза, дерева; ґудзики, бісер, кільця, скріпки, сірники, пробки, монетки, 

фішки, кнопки; коробки, флакони, кришки від банок, пляшок. 

Методи арт-терапевтичні – це малюнок (індивідуальний, в парі,  

в групі), робота з природніми та синтетичними матеріалами, пісочна терапія, 

арт-терапія з глиною, арт-терапія з пластиліном, в поєднанні з казкотерапією, 

з музикотерапією, з танцетерапією, з драматерапією, з пластикодрамою. 

Осмислення арт-терапевтичних творів – це прояснення клієнтом 

значення і сенсу образів в результаті спільного з арт-терапевтом обговорення 

образотворчої продукції. 

Переніс – як неусвідомлювані, так і частково усвідомлювані реакції 
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клієнта, які виникають в нього в присутності психотерапевта. Переніс 

проявляється не лише в емоційних реакціях, фантазіях, особливостях 

поведінки і висловлюваннях клієнта, але й у його образотворчій діяльності. 

Переніс у арт-терапевтичній групі – коли група виступає як модель 

зрілих об’єктних стосунків, які пов’язані з сімейним досвідом, стосунками  

з батьком, матір’ю і сиблінгами (Фолькіс).  

Прийоми „обмеження” клієнта – у випадку виплескування афектів  

в деструктивних реакціях чи неодноразовому повторному відреагуванні  

в хаотичній поведінці пов’язаних з перенесеними психічними травмами чи 

внутрішньопсихічними конфліктами переживань застосовуються нагадування 

основних правил поведінки; обмеження формату паперу чи кількості 

використовуваних матеріалів; запитання, які спрямовані на з’ясування 

мотивів і цілей дій клієнта. 

Проекція у арт-терапевтичній групі – коли група виступає як модель 

примітивних, нарцистичних стосунків з „внутрішніми об’єктами”, де інші 

члени відображають: неусвідомлювані елементи індивідуального „Я”; різні 

аспекти тілесного „Я” (Фолькіс).  

Пропрацювання – розвиток у клієнта здатності до самоаналізу, 

розуміння своїх внутрішніх конфліктів, пояснення мотивів та механізмів 

своєї поведінки і використання різних захисних механізмів. Одним  

із наслідків пропрацювання є усвідомлення клієнтом зв’язку арт-

терапевтичного досвіду з досвідом повсякденного життя, різними подіями 

своєї біографії та системою стосунків.  

Прояснення – дії, які спрямовані на пильний аналіз психічних 

феноменів. При цьому найбільш значимі деталі повинні бути відділені  

від другорядного. Прояснення також часто пов’язані з виявом важливих тем 

або переживань клієнта, які повторюються. 

Стосунки актуальні у арт-терапевтичній групі – коли група виступає 

як модель макросоціальних стосунків, громадської думки, культурних норм 

тощо (Фолькіс).  

Стосунки примордіальні у арт-терапевтичній групі – це прояв  

в процесі роботи групи образів колективного несвідомого (Фолькіс). 

Теорія об’єктних відносин – це такий процес арт-терапевтичної 

діяльності, коли художній образ стає засобом втілення афектів. 

Теорія поділу поля малюнка – відповідно до цієї теорії малюнок 

ділиться на дві половини: верхня (фантазії)  нижня (реальність) або права 

(свідоме)  ліва (несвідоме). За цими частинами малюнка проводиться певна 

інтерпретація (І. Жолле). 

Транзитний об’єкт – це арт-терапевтична образотворча продукція, яка 

допомагає клієнту дистанціюватися від психотерапевта і досягти 

самодостатності (за Г. Віннікоттом). 

Фаза процесу художньої експресії  „шизоїдна” – проекція 

фрагментованих частин “Я” художника на матеріал зображення  

(А. Еренцвейг).  
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Фаза процесу художньої експресії „депресивна” – вторинний перегляд 

і переоцінка твору, його часткова реінтеграція в більш поверхневий шар 

особистості художника (з глибини несвідомого на поверхню свідомого)  

(А. Еренцвейг). 

Фаза процесу художньої експресії „маніакальна” – активізація 

процесу „несвідомого сканування”, де виявляється „прихований порядок” 

зображення, воно стає завершеним (А. Еренцвейг). 

Фактор інтерпретації і вербального зворотного зв’язку – 

проявляється у тому, щоб допомогти клієнту в усвідомленні різних змістів 

свого внутрішнього світу та їх зв’язку зі своїми проблемами і системою 

стосунків. 

Фактор психотерапевтичних стосунків – це ті аспекти взаємодії арт-

терапевта і клієнта, які проявляються в ході арт-терапевтичного процесу  

і носять психотерапевтичний вплив. 

Фактор художньої експресії – прояв почуттів, потреб і думок клієнта 

через його роботу з різними образотворчими матеріалами і створення 

художніх образів. 


